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MEMORIA DEL SENYOR SECRETARI

SENYORS:

Jo prou voldria que'l balanç anyal del CENTRE EXCUR-

SIONISTA DE CATALUNYA respongués als desitjos de tots
vosaltres, als mereixements de la corporació y a la bona
voluntat que sempre guia a la Junta Directiva; més una
munió de circumstancies s'hi han interposat a vegades,
per desgracia, y, malgrat l'encoratjament que'ns guia, els
esforços més lloables han sigut poch menys que estèrils en
alguna ocasió.

Al recordar-ho, no ho faig en to de plany ni d'excusa
vana pera arrodonir una frase, sinó com atenuant que s'ha
de tenir en compte, si és que pogués semblar que l'entu-
siasme minva y que l'halè va faltant. Lluny d'això, el
CENTR E , ferm en sos propòsits y confiat en la cooperació de
tots, avança depressa o a poch a poch; més avança, indub-
tablement, ab peus de plom y recullint els fruits de la
preuada llevor que de molts anys ençà's va sembrant.

Ab mesquins més que mòdichs rendiments, se segueix
la tradició d'aquest casal de la cultura catalana, reunint

-nos ben sovint pera cambiar impressions y pera escoltar
profitoses ensenyances; fent excursions que'ns afermen en
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l'entranyable afecte que tots duem a la nostra benvolguda
terra, tot - nodrint I'intel-ligencia ab l'estudi de les obres,
fetes, y monuments que nostres antepassats ens han llegat;
tenim lo nostre porta-veu en la prempsa, que deixa en bon
lloch per tot arreu el nom del CENTRE y fins acudim ab
dalit allí aont el nostre modest concurs pot ajudar a fer
d'alçaprem en bé de les justes revindicacions de Catalunya,
de la conservació de sos monuments y institucions, y de
tot quant pugui contribuir a enaltir son nom il • lustre o
d'algun dels fi lls que l'honren.

A 1'acabar l'any de igoo, l'associació comptava ab 754
individus, distribuits en aquesta forma: Socis protectors -
honoraris nats, 6; honoraris, 8; protectors, 2; residents,

334; delegats a Catalunya, 268; en altres regions d'Espanya,

44, y en l'estranger, 94.
Al començar l'any, comptavem entre nosaltres als resi-

dents:
D. Joseph Gassol y Millé,
D. Joseph Rifà y Munt,
D. Alexandre Planella,
D. Otó Martí,
D. Vicens Grenzner,

y al delgat olotí
D. Ildefons Igual,

que la mort implacable ha arrebassat a la familia y als
amichs. Nosaltres plorem ab ells perdua tant irreparable;
y si deixen un buid en el CENTRE, queda permanent el
bon record dels companys afectuosos y excursionistes entu-
siastes ab quina companyia'ns hem honrat fins fa poch.
Que descancin en pau!

No és pas donchs una xifra molt crescuda, la dels socis;
y sobre tot s'ha de tenir en compte que'ls residents paguen
una quota insignificant y que'ls delegats n'estan exents;
cosa que hem de remarcar a fi de procurar cada hu de
nosaltres de conseguir les adhesions possibles dintre '1
cercle de les nostres amistats.

Per això'ls propòsits més encertats ensopeguen a vega-
des ab la dificultat de portar-los a la pràctica; perquè la
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recaudació ordinaria, la mòdica subvenció que la Diputa-
ció Provincial ens concedeix y les sumes ab que'ls socis
protectors D. Agna Labròs, Viuda de Boada, y D. Eusebi
Güell ens subvenen, forma en junt una quantitat ben mo-
desta, per cert, pera una corporació que tanta cosa ha de
fer y que la conservació del mobiliari y l'entreteniment
del petit museu, de ]'arxiu y de la biblioteca, suposen ja
uns gastos bon xiçh crescuts. Més l'ambent que aquí hi
ha, éscatalà de raça pura: desde aquestes històriques colum-
nes del temple d'Hèrcul, que'ns recorden el, passat remot y
gloriós ensems de Barcelona, fins a la prosaica adminis-
tració de la casa, perfectament regularisada, atenint-se fins
als detalls més insignificants y portada ab 1'escrupulositat
més gran. Oportunament en va donar compte'l tresorer, y
no cal pas citar ara les entrades y sortides de caixa; ja
sabem que anem bé, a lo que hi ha d'ajudar l'acord que's
va pendre en l'última junta general del 29 Desembre con-
vocada pera reformar els Estatuts, en lo relatiu a la co-
branga, que, essent la quota mensual, era una pluja me-
nuda de timbres mòbils.

Si no fos cosa tant pesada, ab molt gust faria la ressenya
dels donatius ab que'ns han honrat durant l'any que ha
transcorregut; més el Butlletí ho ha dut detalladament, y
en gracia a la brevetat faré cas omís de la llista dels nom

-brososobjectes que han augmentat la biblioteca y lescol . lec-
cions d'historia natural y arqueologia.

Per lo que a la primeras refereix, ab satisfacció con-
signo que'l constant conservador Sr. Cardona va fer en-
trega del Catàleg general ordenat per ell mateix, y que la
«Biblioteca Popular» nostra s'ha augmentat ab la celebrada
obra titulada Aforística médica popular •, de D. Olaguer
]Miró, de Manresa, la qual ha de figurar, séns dubte, en
tota llibreria catalana, interessant lo mateix als metges
que ais folk-loristes.

Digna d'elogi és la generositat dels donants, entre'ls
quals se compta la disolta «Sociedad Geográfica de Barcelo-
na», que ha invertit el remanent que tenia en efectiu en
una brúixola y una bonica col • lecció de mapes de les cos-
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tes catalanes fets per la «Comissió hidrogràfica ». De desit-
jar fóra que aquest exemple fos seguit per altres, encara
que's tracti d'objectes solts, desaparellats, fragments, etc.,
que, com van creixent en número y la diversitat és gran,
la classificació s'imposa, aviat formen series, y, per lo tant,
passen a ser objecte, no de la pueril curiositat, sinó de
l'estudi més profitós y que sempre's té a mà.

Ab veritable 'satisfacció s'ha de fer constar la bona
harmonia que hi ha entre'! CENTRE, les corporacions anà

-logues y altres que les circumstancies ens han fet posaren
relació. Aixís és que, establerta aquesta justa correspon

-dencia, per tot arreu allí aon s'ha dut la representació
nostra, ha sigut no sois ben rebuda, sinó a més distingi-
da. Aquesta vida de relació tant necessaria pera nosaltres
que correm món y ho escorcollem tot, arxius, museus,
runes y fins les entranyes de la terra, ens posa en contacte
ab altres corporacions de gran importancia, ens obre mol-
tes portes, que solen estar tancades y a vegades ens dóna
vot en certes qüestions de trascendencia, que posen molt
alt el bon nom de la corporació. Per això s'aprofita sem-
pre l'oportunitat d'acudir allí aon l'excursionisme en ses
diverses manifestacions pot treure -n partit, ja sigui ab la
relació personal, ab l'adhesió corporativa, ab 1'assistencia
a reunions o ab el cambi de revistes y semmanaris.

Pera no referir, donchs, més que'ls actes en que'ns
havem hagut de freqüentar ab gent de fòra de casa, citaré
la visita fetals dies 17, r8 y ig d'Abril juntament ab la
nombrosa delegació de l'«Associació de Ciencies Naturals»
de Montpeller y d'altres entitats científiques franceses, als
incomparables Montserrat y Cardona, dirigida per D. Lluís
Marià Vidal y la delegació que's va fer en el conegut astro

-nom Sr. Comas y Solà y en el Dr. Roura y Barrios ab
motiu de l'afluencia de científichs de totes les nacions ala
provincia d'Alacant pera observar ]'eclipse de Sol que va
tenir lloch el dia 28 de Maig.

Més el succés que mereix especial menció per sa veri-

table importancia és el «Congrés Internacional de l'Alp i -

nisme», convocat en el Palau dels Congressos els dies 12,
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13, 14 y 15 d'Agost pel «Club Alpí Francès» ab motiu de
l'Exposició Universal fi de sigle y de les festes jubilars
d'aquell, per fer 25 anys que's va fundar. A més d'adherir

-s'hi' l CENTRE com a entitat, varen fer-ho particularment
els Srs. D. Lluís Marià Vidal, president nostre que era
allavores, D. Manel Font y Torné, D. Anton y Alfons
Gallardo, D. Lluís Llagostera, D. Ramon Miquel, D. Víc-
tor Sampere y el qui en aquests moments està ocupant
vostra atenció. Donada la perentorietat del temps, no s'hi
varen poder presentar més que dos trebalis: el notable
per molts conceptes del Dr. D. Manel Font y Torné, tito-
lat El mal de montanya, fruit de llarga experiencia y de
l'aplicació dels principis mèdichs, que ha merescut els
honors de la publicació en diferents revistes científiques, y
el meu, que responia al punt del qüestionari proposat per
la Comissió organisadora del congrés baix l'epígrafe Con-
sen'ació de les belleses naturals de la montan)-a. En la sessió
del i6 Novembre varen esser llegits abdós treballs, y el
delegat Dr. Lluís Llagostera va donar compte circums-
tanciat de sa gestió en l'esmentat congrés, posant-nos al
mateix temps al corrent de importancia del «Club Alpí
Francés» y dels trebalis referents a l'excursionisme que's
fan a l'estranger. Cal fer notar que varem ser nosaltres els
únichs espanyols que hi presentessirn treballs.

Les excursions oficials sí que han sigut poques; y dich
oficials, perquè particularment se n'han fetes moltes, d'al-
gunes de les quals se n'ha donat ja compte en el CENTRE.

Aquelles han sigut les següents
En 18 de Febrer, a Vilanova y Geltrú.
En 17 a ig d'Abril, a Montserrat y a Cardona.
En 27 de Maig, a Caldes de Montbuy.
En 29 de Juny, de Blanes a Hostalrich, passant per la

Serra.
Y en t8 de Novembre, al Masnou y a Ocata.
Les visites han sigut.
En i t de Febrer, a la col • lecció ceràmica de D. Emili

Canals.
En tá de Febrer, al Museu-Biblioteca Balaguer.
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En 27 de Maig, a l'iglesia parroquial y arxiu munici-
pal de Caldes de Montbuy.

En ji de Novembre, a la Biblioteca Universitaria.
Y en r8 de Novembre, a les troballes fetes a Ocata en

la proprietat de Mr. A'lorrisson.
S'han llegit les següents ressenyes d'excursions:
El r2 de Janer, A travers de la comarca de Solsona, pel

Sr. Flos y Calcat.
El 9 de Febrer, Impressions y records d'una anada a

Puigsacalna, pel Sr. Aguirre, il • lustrades ab projeccions
lluminoses del Sr. Bartrina.

Els dies r6 y 23 de Febrer, Una excursió a Mallorca,
pel Sr. Roura y Barrios, qui va presentar una bonica col-
lecció de fotografies y diferents objectes típichs mallor-
quins.

El 23 de Febrer, Excursió al Moninegre, pel Sr. Ricart
y Giralt.

El 23 de Març, Una excursió als estanys de Caydella,
pel Sr. Rocafort.

El 25 de Maig, Ressenya de l'excursió a Montserrat y a
Cardona, pel Sr. Conyll.

El 26 d'Octubre, De la Junquera a Riumajor, per
D. Joaquim de Gispert.

El io de Novembre, Vespella, del Dr. Teixidor, dele-
gat a Rodonyà.

Y el 28 de Desembre, Excursió desde la Vall d'Aran al
Canigó, de D. Lluís Marià Vidal, acompanyada d'una
magnífica serie de projeccions lluminoses.

De fòra de Catalunya, el Sr. Roura y Barrios va llegir,
el i6 de Març, Una excursió a Arranches, Mont Sainl-Mi-
chel y Cóte de l'Lmeraude, y el i6 de Maig, a propòsit d'ha-
ver-se hagut de sospendre una conferencia, y aprofitant la
reunió de socis en el local y la coincidencia de la diada,
va fer una interessant improvisació respecte a La festa dels
orats de Santa Difna, y la colonia pels mateixos a Gheel
(Bèlgica).

A fi de que aquesta memoria no prengui proporcions
desmesurades, m'abstinch de fer cap indicació per lo que
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respecta a dites lectures, que tant varen interessar a la
concurrencia. Y baix el mateix criteri continúo fent l'in-
ventari de les demés conferencies:

GRAMÁTICA CATALANA

15 lliçons per D. Pompeu Fabra (començades als últims
de 1899), que han vingut a formar un curset de filologia
aovo-llatina comparada.

El 3o de Maig, Riquesa de mots y modismes per reite-
ració, en la llengua catalana, per qui aquesta memoria
llegeix.

LITERATURA

El 23 d'Abril, festa patronal de Sant Jordi, en la qual
s'hi varen llegir composicions dels Srs. Maspons y Camara-
sa, Tintorer, Omar, Ubach y Vinyeta, Trias, Flos, Guasch,
Vives, Massó y Torrents y Cabot. El notable concertista
d'harpa Sr. Duran y Bach va tocar varies peces ab verita-
ble delicadesa y execució brillant.

El 8 de Juny, després d'un preàmbul pera posar en
antecedents a l'auditori, vaig llegir la trilogia grega Hero y
Leandre, d'en Museu, Epitafi a Adonis, d'en Bió d'Es-
mirna, y Les Siracusanes, d'en Teòcrit, traduit tot en
vers directament al català pel Sr. Pellicer de Dou y Pagès,
delegat a Mataró.

El 15 de Juny, La Cort del Borboll, comedia en un
acte d'autor anònim del sigle XVII, y Medea a Jason, pa-
rafràstica versió de la carta ovidiana, del sigle XVII, pel
Sr. Bernad y Durand.

Y encara se n'hi hauria hagut de comptar una altra, de
sessió literaria, molt plena, per cert, que és la que cada
any se dedica als socis del CENTRE premiats en els Jòchs
Florals; més l'onze de Maig ens varem trobar ab la desa

-gradable sorpresa de que per ordre del Capità general
quedava sospesa. Al veure una espasa que'ns barrava la
porta, ab prou sentiment ens en varern haver de tornar,
tot empassant-nos saliva, com diuen els castellans.
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FOLK-LORE

El 12 de Janer, Cants populars, pel nen Flos, acompa.
nyats a l'harmonium pel Sr. Salvat.

El 27 d'Abril, Les cançons populars catalanes, treball
llegit pel Sr. Massó y Torrents, la música de les quals va
esser executada al flaviol pel distingit compositor D. En-
rich Morera.

El 26 d'Octubre, Un Dijous Sant en Sant Esteve de Bas,
per D. Cels Gomis.

CIENCIES FÍSIQUES

Quatre conferencies del curset que D. Joseph Ricart y
Giralt, Director de l'Escola de Nàutica, dóna respecte als
Mètodes senzills pera determinar la longitut, latitut, altitut
y alimut, assumpte interessantíssim pera l'excursionisme
científich.

CIENCIES SOCIALS

Lo 27 de Juny, Defensa sanitaria. L'alcoolisme pandè-
mich, pel Dr. Valentí Vivó, catedràtich de l'Escola de Me-
decina.

Afegeixi -s a tots aquests actes públichs el dinar anyal
que's fa y que'l dia 7 de Janer va tenir lloch en l'hotel
Casanovas; la sessió inaugural de curs (26 de Janer); la de
sospensió de tasques per la proximitat de l'estiu, tinguda
el 3o de Juny, en la qual el Sr. Roura y Barrios va expo-
sar una bonica col • lecció d'anuncis de viatges y balnearis
estrangers, fent-hi observacions pertinents; la reempresa
de treballs passades les vacacions (26 d'Octubre), y la gene-
ral pera l'elecció de càrrechs (29 de Desembre), y se tindrà
una idea de com hem aprofitat el temps.

La Junta de govern, a més, ha acudit, sempre que
l'ocasió s'ho ha portat, allí aont ab son desinteressat con-
curs pogués afavorir directa o indirectament la causa cata-
lana; y aixís va oficiar al senyor Bisbe Dr. Morgades en 6
de Febrer, expressant-li la pena que sentia ab motiu de la
campanya difamatoria que la prempsa madrilenya va cm-
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pendre en contra d'ell, a propòsit de sa Pastoral recoma-
nant l'ús de la llengua catalana pels actes religiosos; a la
Diputació provincial (en 26 de Novembre) excitant-li'l zel
pera tractar d'obtenir la descentralisació de l' «Escola
d'Arts y Industries y de Belles Arts», procurant donar-li
una organisació que obeeixi a les corrents modernes
de progrés y estigui adequada a la cultura catalana; a
Mr. Th. Morrisson (en ao de Novembre) agraint-li com
se mereix l'interès que's pren y la generositat poch usual
demostrada, per les troballes arquelògiques de la seva pro-
prietat d'Ocata, encoratjant-lo a seguir les excavacions,
aombrant a l'efecte al conegut arqueòleg D. Joseph M. Pe-
llicer de Dou y Pagès pera que redacti la memoria corres-
ponent quan sigui hora (gestions que han donat un
resultat en extrem satisfactori); y a alguns individus de
l'Ajuntament de Caldes de Montbuy se'ls va exposar de
paraula'1 dia 27 de Maig, ab motiu de l'excursió, la conve-
niencia de que's publiquessin baix la direcció del delegat
Dr. Pere Argemí'ls antichs privilegis y demés documents
interessants que són en l'arxiu municipal. Aixís mateix
facilita'l local a l'«Institució Catalana d'Historia Natural»
constituida de poch temps, per mentres no compti ab forces
propries, y, finalment, se va accedir a la petició del «Cen-
tre Escolar Catalanista», concedint una suscripció perpe-
tua y gratuita al Butlletí, per premi del tema Sinonimia
de la fauna ictiològica d'una part de la costa catalana, al
que per cert ningú hi va concórrer.

Allí aon s'han estrellat fins ara tots els desitjos nostres
ha sigut en la formació del mapa de Catalunya per fulles,
cada una de les quals correspondria a una geografia comar-
cal, segons plan que oportunament se va desenrotllar
aquí mateix, nombrant-se una comissió que no deixa de
mà lanar reunint materials per aquesta obra d'importan-
cia capital. L'empresa és gegantina per nosaltres, perquè's
necessita un capital que'l CENTRE no té, ni hi ha possibi-
litat de que'¡ tingui; més això és obstacle sols de moment,
no és pas absolut. Ab la bona voluntat per part de tots,
vindran diners, cooperacions científiques y artístiques a
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títol gratuit, y sobre tot aquella confiança en l'èxit que ha
de remunerar sobrerament lo que s'hi gasti.

Ara propriament he acabat ja la meva missió; més
crech que no està fòra de Iloch, y fins m'atreveixo a quali-
ficar de molt convenient, una observació que no us haurà
pas passat desapercebuda y que cal que s'infiltri bé en el
nostre ànim.

Me refereixo a l'excursionisme, que l'hem de practicar
més de lo que fem, y no és pas que'n vagi ara a fer l'apo-
logia; prou s'ha fet y per gent competent. El meu punt
de vista s'extén rnés enllà del sport y de l'esfera individual.

Les excursions estrenyen els vincles de germanor; por-
ten amistats veritables que no tenen la sanció del senzill
tracte social y momentani passatemps, sinó la mancomu-
nitat d'ideals y l'identitat d'aspiracions.

Lo que en la vida usual porta la marca d'exclusivisme,
que's tradueix per simpatia en lo que s'acosta més a riosal-
tres y per animadversió burla o indiferencia en lo que
se n'aparta, dintre l'excursionisme succeeix al revés. Tota
diferenciació és atractiu, tant més gran quan més fonda
és. Un panorama ben diferent del que estem acostumats a
veure al pujar al turó o al pich més elevat . d'allà aun
vivim, és un alicient poderosíssim; poder sorpendre una
cançó típica del temps de la vellura, que no hem sentit
may en la nostra encontrada, és un encís; sentir enraonar
ab paraules, accent y modismes inusitats per nosaltres, és
un goig que s'experimenta; contemplar escenes de festes y
costums may sospitades, és una veritable revelació. Y
cada diferencia és una alegria, un objecte d'estudi, -un.
entreteniment que omple l'esperit, y motiu d'expansió que
explaya l'ànim, perquè l'uniformitat és aclaparadora, de-
primeix l'imaginació y no desperta les iniciatives.

Recorrem, donchs, Catalunya en totes direccions, que
això'ns donarà vigor als muscles y als nirvis. Proposem

-nos conèixer bé la nostra terra, que a cada fondalada
trobarem una sorpresa, a cada cova un misteri, a cada
prat un idili, a cada estimball una llegenda, a cada ruina
una tradició, y a cada poble una historia.
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Seguim la Iley del progrés y desensopim-nos; correm
món, més ey! abans lo propri, segurs de que per tot arreu
trobarem la mateixa gent de mirada serena, cor noble y
mans endurides pel treball, que ab veritable plaer estre-
nyeran ab efusió les nostres.

Y procurem tots, a mida de les propries forces, aportar
els béns que poguem al fons social de l'excursionisme:
l'home de ciencia vulgarisant els coneixements pera facili-
tar la vida; el poeta cantant les excel-lencies de la terra o
les dissorts per aconortar-nos; l'historiador fent-nos cau-
dal d'experiencia y ennoblint-nos al descobrir nostre passat
gloriós; l'artista deixant -nos veure les innombrables belle-
ses del terrer y de la civilisació que s'hi ha desenrotllat;
el folk-lorista revelant-nos la modalitat íntima de la socie-
tat catalana a través de les èpoques; y cada hu, en fi, segons
ses aptituts, pot cooperar a la restauració d'aquest edifici
tant escrostonat pera l'acció de mans criminals y envejoses
ensems; més que's conserva ferm, perquè'l sostenen sòlids
fonaments y parets groixudes, mentres d'altres n'hem vist
molt ben arrebossats, d'un brillant esclat, que l'aire humid
del temps ha confós y la tramontanada ha enrunat, perquè
no més eren envans; bonichs, sí, y extesos que's perdien
de vista, més de poca consistencia.

Imposem -nos, donchs, l'obligació de fer excursions;
properes o llunyanes, científiques, artístiques o sportives,
fem -les com siguin. Aixís coneixerem Catalunya, que a la
mare, com més se la tracta, més se l'estima; aixís coneixe-
rem també'ls nostres germans, que'ls dolors y els goigs són
comuns. Les families han de viure unides, que entre tots
les alegries creixen, les penes se sofreixen ab més resig-
nació, y si s'han de preparar pera la lluita, cada casa és un
fort y cada pit una muralla.

ROSENDO SERRA
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DISCURS DEL SENYOR PRESIDENT

UN POETA IMPERIALISTA DEL SEGLE V

Senyors:

Quan s'han llaurat y s'han sembrat les terres y ve'l mal
temps ab pluges, vent y calamarsa, y ab els llampechs y
trons apar que tot s'ensorri, aleshores, quan no's pot
podar la vinya ni espurgar els olivers perquè la terra és
molla y relliscosa, ¡que hi fa de bon estar a l'entorn de la
llar paterna, d'aquella antiga y santa llar que may s'apaga!

Un benestar consemblant és el que sento al veure-m
ara aquí entre vosaltres; puix a 1'entrar en aquest lloch
m'ha semblat que, després d'haver passat la jornada treba-
Ilant ab delit les terres de nostre patrimoni, ara que'l mal
temps ens treu deis sementers on feinejavem y ens fica a la
masia, talment m'ha semblat, dich, que a l'entrar aquí ve-
nia a seure y a reposar a la vora de la santa llar de nostra
mare Catalunya. Perquè aquest lloch, ¿no és veritat, se-
nyors, que ho sembla, la llar de nostra patria? Llar mig
enrunada y reduida, és cert, però que no més ab aquests
capitells colossals y aquestes columnes gegantines que en-
cara s'aguanten y que apar que surtin d'entre un munt
de runes pera sostenir el sostre que'ns abriga, ja n'hi ha
prou pera que un hom pugui donar-se ben bé compte no
sols de lo que devia esser en millors temps el casal de
nostra mare, sinó també de l'immensitat y riquesa de son
patrimoni, avuy tant pobre y reduit.

Recórrer amorosament y piadosa aquesta heretat que
és tota nostra; trescar ses valls, boscatges y conreus y puigs
y coma!lars, moguts pel viu desig de conservar-ho y millo-
rar-ho; refer lo que ha caigut y apuntalar lo que està en
perill de caure; remoure'l pedregam escampat pels semen-
ters; cavar fondo aquí y allà , per entre la brossa terrera
dels ermots, cercant-hi les velles fites que senyalen la par-
tió ab els veins; examinar atentament la titulació d'aquest
patrimoni pera trobar-hi'l fonament del dret que tenim
a posseir-lo y fer valdre aquelles fites pera posar altra
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vegada les coses en son lloch, com és de raó que s'hi po-
sin, ¿no és aquesta, senyors, la tasca que'ns imposàrem a
l'aplegar-nos pera contribuir aixís a la restauració y eral
timent de nostra patria? Y sí és aquest el nostre ideal; si
és aquesta la constant aspiració de tots nosaltres, ¿quina
altra cosa millor podem fer, ara que'l mal temps ens fa es-
tar quasi bé ab les mans plegades, que parlar dels treballs
que convé empendre y de les obres que cal fer pera lograr
aquesta aspiració del nostre cor, y del camí que més convé
seguir pera atényer aquest ideal de la nostra ànima?

D'això pensava parlar-vos aquesta nit, del nostre patri-
moni: de lo que significa o presuposa'1 tenir una herencia
llegítima com nosaltres la tenim; de l'esperit immortal que
tota herencia com la nostra encarna; de la conciencia que
1'individualisa; de la seva realitat històrica, és a dir, de la
seva personalitat.

Parlar-vos d'això hauria sigut entrar de ple en l'estudi
del Regionalisme; però, per més que'n tenia força ganes, vaig
desistir-ne tant bon punt vaig saber que un senyor de Ma-
drid, que pel lloch que ocupa ha d'estar-ne ben enterat, ara
últimament ha descobert que'1 Regionalisme és una planta
exótica y que ja no se'n parla en debates académicos, ni en po-
lémicas con la prensa, ni en discusiones más ó menos vivas (t).

¿Per què parlar, donchs, de lo que, ademés de ser exò-
tich, a ningú interessa y, segons aquest senyor, pot do-
nar-se ja per mort? Si és mort, deixem-ho córrer y procu-
rem distreure-ris: pera això, vosaltres ho sabeu per expe-
riencia, no hi ha com sortir a fer una excursió... Aixís,
donchs, si us plau acompanyar -me, en farem una de ben
llarga: farem una caminada de quinze segles fins arribar
al comerç del segle V de la nostra Era: anirem a trobar un
dels últims representants de la poesia llatina, un poeta
que ¿qui sap si alguna vegada s'havia aturat a contemplar
embadalit el temple que s'aixecava aquí aon ara som, y
del que sols ne queden aquestes columnes ennegrides y

( i) Vegi-s el Diario de Barcelona del 7 de Janer pròxim passat,
edició,del matí, pàg. 306.
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ratades pels segles que han passat? Anirem fins a Roma
en temps d'Honorius pera trobar-hi'l poeta Rutilius Nu-
matianus, autor d'un poema titolat Itinerarium.

D'aquest poema sois se'n conserva'l primer cant y tina
seixantena de versos del segon. Ab tot y esser tant poch lo
que'n queda, y per més que, tractant-se d'un poeta pagà
del segle Y de l'Era cristiana, ja pot suposar-se que'l seu va-
lor literari no ha de ser gaire, en Gambi'l valor històrich deis
troços que se'n conserven és grandíssim, y això ha fet
que 1'escullís pera materia d'aquesta conversa.

Rutilius Numatianus, com alguns deis últims repre-
sentants de la literatura llatina, nasqué a la Galia: hi ha
qui diu si era de Poitiers; altres creuen que havia nascut
a Tolosa, com aixís sembla despendre-s d'alguns versos de
son poema. Son pare havia sigut procònsul de Toscana, y
ell exercí'1 càrrech de prefecte a Roma l'any 417, en temps
d'Honorius. Dos anys després, afligit per les desgracies
de la Galia, devastada pels barbres, sortí de Roma y se'n
anà a visitar la terra de sa naixença. El seu poemaltinera-
r•ium no és altra cosa que la relació d'aquest viatge, en la
que, com Byron en son Child Arold, anà apuntant les im-
pressions que rebia pel camí y les reflexions que li sugge-

•rien els llochs per aon passava y els paratges àon se veya
forçat a sojornar.

Rutilius, com he dit, era pagà, però pagà fins al moll
deis òssos: era un adorador fanàtich de la vella constitució
de la societat romana. Pera ell no hi havia ni podia haver-hi
més que l'antiga civitas romana, la mare dels Déusy deis hè-
roes, la dominadora de la terra, la Roma patria única, aque-
lla patria a la que'l ciutadà havia d'estar adherit en còs y
ànima y, més que adherit, incrustat com el molusch a la
roca. Tot lo que no fos això, era per Rutilius una absur-
ditat, desordre y mort. Pot dir-se, donchs, que Rutilius era
un centralista enr-agé, un de tants com n'hi havia encara a
Roma al començ del segle V de la nostra Era. Dins d'aque-
ll a societat romana, que escalfada dins la gran jornal de la
nova idea—el cristianisme —y ablanida a cops de maça
pels pobles invasors s'havia anat desfent y transformant,
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hi havia encara un núcleu poderós d'imperialistes que,
aferrats a l'antiga constitució pagana, consideraven la
nova doctrina com un mal gravíssim, com un desordre
criminal que venia a empitjorar la trista situació de l'im-
peri flagellat y abatut pels desastres de la guerra.

D'aquest estat moral de Rutilius, refractari a la fonda
transformació que s'anava operant desde'1 segle d'August
en l'estat polítich y social de l'imperi, y que, com aviat
veureu, el feya viure ben lluny de la realitat, prové princi-
palment l'importancia històrica que tenen els fragmenti
de son poema.

Pera apreciar degudament ' aquesta importancia convé
recordar y tenir ben bé present lo que era Roma quan
Rutilius va sortir-ne pera anar-se'n a la Galia.

La Roma dels temps d'Honorius poch o res tenia ja
que veure ab l'antiga civitas romana; y en quant al seu
imperi, no era ja ni ombra del vast imperiunt romanorum
d'altres segles. El mal venia ja de lluny. Quatre segles
abans de Rutilius, quan el món pogué veure, en temps
d'August, lo que Plini anomena 1'imnmensa majestat de la
pau romana, Roma, a la que un poeta havia anomenat la
més bella de les coses, rerum pule/terrima, era com una
poma madura y copejada que anava a podrir-se prest y ben
depressa: el seu imperi, que, segons Tito-Livi, després de
l'imperi dels Déus, era'¡ més gran, maxiniu^n secunduin deo-
rum opes imperivan (i), prest, ben prest, havia d'esglayar al
neón ab ses rauxes de desequilibrat y ab sos terribles ram

-pells de neurastènich. Roma, quan vingué aquella pau tant
celebrada, no fou la matrona digna y venerable que cap-al-
tard, un cop ha enllestit els honestos quefers de casa seva,
s'asseu a la cadira de mestressa pera reposar tranquila
rodejada de sos fills, no: Roma no va seure-s, sinó que's
deixà anar canÇada y abatuda com la fastuosa nieretriu
qui, havent malgastat sa vida en la disbauxa, arriba abans
d'hora a la vellesa y es colltorÇ y s'esfulla com una flor
mustia y rebregada. Aquella pau no fou el repòs que re-

1 ) Anals. Prefaci.
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torna les forces y conforta: fou l'aplanament del còs estra-
gat que cau pera no aixecar-se més. .

Una poetisa conternporania de Juvenal, aquella Sul-
picia esposa de Calenus, qui tingué'l coratge d'alçar la
veu contra'] tirà Domitianus quan exilà'is filosofs de la
Capital de l'imperi, y ab ells a son marit, diu que a Roma,
un cop s'hagué ensenyorit de l'Univers, li passà lo mateix
que al fort atleta quan roman sol en l'estadi després d'ha-
ver vençut a sos competidors: un cop sol y triomfant, ve
que lanf;ueix y s'enerva, consumint en 1'immobil repòs
ses forces y coratge.

Si bé és veritat que Roma empleà tot-d'una aquell re-
pòs en els treballs pacífichs de la pensa, també n'és que'¡
seu geni literari defallí ben aviat y que sa decadencia fou
tant ràpida y tant gran, o encara més, que la del seu geni
polítich. Que aixís fos, no ha de sorpendre-ns: Roma, a
]'engrandir son imperi per medi de les armes, no feya
més que transformar el món; y, al fort sotraquejar d'a-
quella fonda transformació, l'esperit humà s'anava des-
pertant y es deixondia forcejant pera rompre'ls volcalls que
l'estrenyien, lo mateix que l'infant que, al sentir-se breçat
a batzegades, se deixondeix y xiscla, s'estira y camalleja,
talment com si volgués desfer-se dels volquers que l'emba-
racen y eixir-se del breçol. Aixís, senyors, no més per la
força de la raó natural, les idees anaven prenent noves
direccions y es modificaven les creencies.

La Filosofia, y això sí que venia de ben lluny, al re-
moure y capgirar les velles regles de la política, per força
havia hagut també de somoure'ls fonaments de la religió,
que anà perdent de cada dia l'imperi que exercia damunt
les ànimes, acabant per quedar reduida, en temps d'Au

-gust, a un conjunt d'aparatoses cerimonies y... res més,
puix el sentiment religiós s'havia estingit: la fe en les anti-
gues Divinitats ja no hi era.

Roma, donchs, a ]'arribar la pau octaviana, havia per-
dut lo que més havia menester pera viure sana de còs y
d'esperit, pera aguantar-se forta y prosperar: no sols havia
perdut la sang de les venes, puix les guerres civils l'havien
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dessangrada, sinó que havia perdut el vigor de l'esperit;
havia perdut aquelles fondes conviccions que havien sos

-tingut les ànimes fortes y generoses dels antichs patricis,
y, lo que era encara pitjor, aquelles conviccions no havien
sigut substituirles per altres que, donant-li la nià, l'estires-
sin amunt privant-la d'encallar-se dins la vida purament
material. En els temples, com he dit, hi havia cerimonies,
però en el còs social les creencies s'havien apagat; y en el
cor d'aquells romans, ja per desgracia avesats a lluitar, no
contre barbres y pera l'enaltiment de la Patria, sinó con-
tra germans y sols pera donar l'imperi aun o altre dels capi-
tans que se'l disputaven, en el cor d'aquells romans fins
l'amor patri s'hi havia esmortuit. ¿Com no havia de venir
ràpidament la decadencia!... Per les classes superiors, en
temps d'August, la religió no era més que una arma polí-'
tica, y en el baix poble no n'hi cerquen de religió: les
guerres de conquista y la política seguida pels conquista-
dors havien fet que'l poble no fos, en aquell temps, més
que un femer aon cada nació sotmesa al jou de Roma hi
havia anat abocant son contingent de supersticions extra-
vagants y embrutidores.

Li quedaven a Roma unes poques ànimes solitaries de-
votes de la Filosofia que les havia aixecades fins a la vaga
y boirosa concepció d'un Ser Suprem; li quedaven algu-
nes ànimes austeres en les que, com llanties tristes dins la
fosca d'un santuari abandonat, no s'hi havia extingit enca-
ra la virtut; més, ay!, per damunt de la gran massa social,
per damunt d'aquell mar mort que havia de tornar-se prest
un fangós bassal d'aigua puda, hi planava l'ombra de Bru

-tus repetint les terribles paraules que digué a Filipos, tot
llençant-se damunt de la punta de l'espasa que un amich
compassiu li va allargar: «Oh Virtut! Vaig creure-t una ea-
litat, Inés ara veig que izo ets més que un somni!» Y la Virtut
fugí de Roma; l'indiferencia anà ensenyorint-se de l'aris-
tocracia, que ja no pensà més que en conservar ses rique-
ses y en gaudir-ne; y en tanta de manera n'abusà, que pot
ben dir-se que pels romans d'aleshores la fi del seu ser
quedà reclosa dins l'estret cercle de la vida, sensible. De



— 58 —

• l'ànima ja poch se'n cuidaren, y encara gracies que la no-
drissin ab el pa estantís que'ls venien a bon preu aquells
esbarts de mestres femelletes que lo mateix servien de gra

-màtichs y retòrichs que de mestres de ball y d'histrions.
No era aquesta, certament, l'ensenyança més a propò-

sit pera retornar aquelles ànimes que s'anaven podrint dins
1'opulencia: és per això que la decadencia caminà llegua
per hora; tant depressa caminà, que si en temps d'August
la corrupció tingué'1 mirament de guardar, fins a cert
punt, les bones formes, lo que feya que tingués un cert
aire d'elegancia distingida, ben aviat, en temps dels pri-
mers emperadors, aquell mirament ja no va ser-hi; y ales-
hores no hi hagué fre ni escrúpol que l'empatxés de fer-se
veure tota nua revolcant-se públicament pel fanch de la
bestialitat.

Per més que en aquell còs que la gangrena consumia,
alguna que altra vegada va semblar com si s'hi notessin
símptomes d'una reacció saludable, la millora fou sempre
aparent y el mal va fer sa via. Lo que al primer cop d'ull
semblaren reaccions, foren curts moments de lucidesa
com els que té'l malalt quan lo desvari'l deixa un punt
pera rependre-1 tot seguit: cada punt d'aquells no fou més
que un breu compas d'espera com el que fa l'agonejant
quan reprèn l'halè pera allargar un xich més l'agonia. Un
d'aquest moments lúcids fou Juvenal; un d'aquests com-
passos d'espera fou Plini el Jove, y un altre compas fou
Tàcit; però després de Juvenal pot dir-se que desapareix
la Poesia; després de Plini el Jove, desapareix l'Eloqüencia;
després de Tàcit desapareix l'Historia; y després... després
ve una planura estèril, un ermot monòton y llarguíssim
en el que des-y-ara s'hi troba alguna floreta pobra de colors
y de perfum, però may cap oasis... què dich oasis!... ni
sisquera un arbre que convidi al viador a seure a la seva
ombra (i). Tot és pla, tot mort; y per aquesta planura
desolada s'arriba al segle de Rutilius. Y aleshores, què?
Aixís com un edifici assentat damunt fonaments falsos ve

(i) Vegi-s Alexis Pierron : 1listoire de la Liltérature Romaine-
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que un dia fa moviment, cruix y s'esberla de dalt a baix,
aixís també aquell imperi colossal s'havia xapat pel mig;
y Roma, que s'havia quedat ab un dels dos troços ab que']
vast patrimoni ]legat pels Cèsars s'havia dividit, havia
vingut a ser aleshores com l'espayós casal antich que
quedà desert perquè la familia que l'habitava ha vingut a
menos y, no podent sostenir el rango de abans, se'n va
a viure més modestament a una masia. En temps
de Rutilius, l'Emperador vivia habitualment a Milan o a
Ràvena; y quan l'any 404 el débil Honorius anà a Roma
pera celebrar-hi la victoria obtinguda contra Alarich, que
l'havia tingut assetiat a Asti, era la tercera vegada en cent
anys queja capital de l'imperi veya'l seu emperador. Tal-
ment semblava que'ls emperadors deixaven instintivament
buida la cadira imperial a posta perquè hi segués aquella
altra potestat que per la poderosa virtut de l'idea nova
havia d'ensenyorir-se aviat del món que Roma havia pos-
seit per la força de les armes.

Ab això no cal dir quin era'] paper que a Roma hi fe–
yen aleshores els antichs Déus de 1'Olimp. L'idea nova ha-
via ja resistit les primeres persecucions, y en aquelles tant
terribles com glorioses lluites que constitueixen l'edat he-
roica del cristianisme havien sigut vençuts definitivament
aquells Déus, que ja en temps d'August, segons expressió
d'Horaci, estaven insegurs y vacil • lants, tal vegada perquè
pressentien el pròxim naixement d'aquell misteriós infant,
cantat per Virgili en sa famosa Égloga quarta. Decrèpits y
vençuts, havien ja fugit de Roma, y era debades que les es-
coles y centres pagans allá establerts, com també'ls que hi
havia a Burdeus, Tréveris, Tolosa y Narbona, s'esforcessin
en fer-los tornar a la capital de l'imperi pera conservar aixís
]'importancia política del paganisme: les antigues divinitats
nopodien resistir la vivíssima resplendor de la creu de Cons

-tantinus, que'ls enlluernava, y, en lloch de tornar a Roma,
se'n feyen cada dia més lluny: se n'anaven pera no tornar,
e mportant-se'n els vells rituals d'una religió que s'extingia
y en la que l'home ja no podía creure; fugien silenciosos
seguits dels vells Augurs y les Sibiles, que, un cop cremat
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el sagrat Llibre dels Oracles, havien emmudit. Ab ells se
n'anava també l'antiga Musa, que, abans d'abandonar per
sempre més la Roma augusta, havia romput les cordes de
la lira d'Horaci y de Virgili perquè cap barbre la profanés.

Poch era lo que quedava intacte de la civilisació del
món antich: an aquell món la poderosa influencia del cris-
tianisme l'havia anat desfent; tot ell s'anava transformant
fins aquella llengua llatina del segle d'or d'August, fins
aquella llengua ennoblida y elegant,—però sempre ab cert
aire de fredor d'estatua,— llengua devegades majestuosa
y quasi sempre altiva y imperiosa, fins aquella llengua
també s'havia anat allunyant de Roma, y en temps de
Rutilius ja rio hi era. L'evangèlica cohort dels Sants Pares,
aquells homes nous tant plens de seny y nèts de tot preju-
dici antich, havien anat transformant aquella llengua fins
a fer-la tota una altra: li comunicaren aquell espiritualisme
pur, aquella dolça unció y aquella flexibilitat suau que
may havia tingut, y no pararen fins a fer-la cristiana, in-
fu 'ndint-li'l calor d'una vida nova que,, al mateix temps que
li tragué la freda rigidesa que abans tenia, la féu apte pera
servir d'expressió justa a una novella societat totalmentdis-
tinta de l'antiga; puix els principis de l'associació huma-
na, les regles essencials de la política, la governació dels
estats, idees, sentiments, costums, tot s'havia anat modi fi

-cant y transformant; y aquesta transformació que lentament,
y progressiva s'havia anat operant baix l'influencia de l'i-
dea cristiana, havia arribat en temps de Rutilius a ser tant
fonda, que davant per davant de la vella Roma del paga-
nisme expirant, el fort atleta de l'idea nova, el gran Agustí,
bisbe d'Hipona, hi bastia la magnífica y resplendent Ciu'

tat de Déu.
An aquest punt y hora, Rutilius sortí de Roma per anar-

se'n a la Galia, y, com si en el món no hagués passat res,
com si tot estés com tres o quatre segles enrera, escolteu,
senyors, ('adéu que fa a la ciutat que tant estima, al pen-
dre-n comiat:

«Reina magnífica del món, oh Roma, escolta-ni!,..



Escolta-m, oh ciutat qual astre brilla resplendent entre to-
tes les estrelles!... Escolta-m, mare dels homes y dels
Déus, tu que ab tos temples ens acostes al cel!

»Jo't canto y et cantaré sempre: sols la dissort podrá im-
pedir-m'ho; no més la mort podrá fer que jo t'oblidi. Sí,
Roma: més aviat ha de mancar-me a mi la lluny del dia
que a tu la deguda adoració fervent de mon cor.

»La teva influencia benefactora arriba tant lluny com
els raigs del sol, fins als extrems de la Terra limitats pel
cintell de l'Occeà.

»Es per tu, no més per tu, que Febus corre lleuger do-
nant la volta a l'Univers: sos corcers voladors s'aturen cap-
al -tard y reprenen de bon matí la seva via sense sortir may
de tos dominis.

»Les ardents arenes de la Libia no pogueren aturar-te:
l'Ossa t'oposà debades ses montanyes de glaç; cap al Po]
fins allá aon la vida és possible, fins allà ton valor s'obrí
camí.

»De les diverses nacions tu n'has fet una sola patria;
els pobles que no coneixien la justicia han tingut una gran
sort al veure-s sotmesos per tes armes; cridant als vençuts
a gaudir de tos drets, has fet de tot l'Univers una ciutat
única.

»Venus, mare d'Enees, y Mars, pare de Romulus,
són els pares de ta niÇaga; ta clemencia victoriosa sap
atemperar el rigor de tes armes, y en tes costums s'hi veu
ben bé l'influencia de quiscuna d'aquelles divinitats. Es
per això que, aixís com t'agrada guerrejar, te complaus en
ser clement; enèrgica, sotmets a tots aquells que has pogut
témer, y, bondadosa, estimes a tots aquells que has domi-
nat.

»S'adora la deessa que oferí l'olivera als homes; s'adora'l
Déu que'ls donà'1 vi, y s'adora també l'Infant que fou el
primer en enfonzar el bech de l'arada dins la terra; Peon,
que'ls donà la Medecina, ha merescut altars; la gloria ha
ennoblit a Alcides fins a fer-lo Déu; y tu, oh Roma, tu,
victoriosa y triomfant, has abraçat al món enter civilisant-
lo, y has fet de l'Univers una vasta societat. Es per això
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que'ls pobles, ennoblits ab el títol de romans. te veneren
per deessa y alcen sa testa independents suportant ab orgull
ton jou pacífich.

»Els astres, en sa carrera eterna, sempre igual, rro vege-
ren may imperi tant magnífich: ¿quin altre n'hi ha que
pugui comparar-s'hi? Els Medes, vencedors de llurs veins,
no pogueren fer més que anexionar-se la terra dels Asiris;
els poderosos Reis dels parths y els tirans de Macedonia
no han fet més que dominar-hi'ls uns darrera'ls altres. Y
no és que al nàixer tu, oh Roma, comptessis ab més forces
ni ab més braços: lo que sí tingueres fou més seny. A nin

-gú mogueres guerra que no fos per causa justa; ari això y
a la savia y prudent moderació que'n temps de pau sem-
pre guardares se deu la gloria de ton nom y l'engrandi-
ment de ton poder. No ets tant gran per l'alta realesa a
que't veus fa segles sublimada com per l'acert en con-
duir-te que tot temps te n'ha fet mereixedora.

»Voler comptar tes gestes glorioses, que nombrosos
trofeus testimoniegen, fóra tant com voler comptar els as-
tres.

»Tos temples resplendents enlluernen al mortal que'ls
mira: aixís com ells deu ser la morada olímpica dels Déus.

»Y ¿què diré, oh Roma!, dels torrents que les arcades de
tos llarguíssims aqüeductes aguanten a una altura aun Iris
aixecaria difícilment son arch plujós?Al contemplar aquells
monuments sembla talment que un hom tingui al seu da-
vant un claper de montanyes apilades fins al cel per aquells
forçuts gegants tant celebrats a Grecia.

»Rius sencers, desviats de son curs natural, corren aca-
nalats per dins tos murs: tos banys, posats al cim delsedi-
ficis, xuclen y aixuguen llachs enters. Dins el clos de tes
muralles hi brolla l'aigua fresca de fonts vives y abundo-
ses que a tothora remoregen temperant la calor de l'estiu
ab la frescor que estampen.

»Dins ton recinte hi brollà .,antigament una font calda:
l'aigua bullent trencà de sobte'1 camí de la Roca Tarpeya,
privant el pas a l'enemich. Si aquesta dèu hagués seguit ra-
jant, hauria pogut dir-se que no era allò més que un efecte
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casual; però no rajà més que pera socorre-t, y, un cop t'ha
-gué salvada, s'aixugà.

»¿Parlaré dels boscatges reclosos dins tos murs, aon a
tothora hi refilen Llurs cants dolcíssimsaucellsdetota mena?

»La Primavera, oh Roma!, te perteneix: no desampara
niay tos jardins, y l'hivern, vençut per ton poder, respecta
ton delitós sojorn.

»Aixeca ta testa coronada de llorers, oh Roma, y que
tos cabells, que ja blanquegen, se componguin pentinats
airosament damunt ton front, com la cabellera abundant
d'una jove deessa! Que ta diadema d'or faci brillar ab res-
plendor terrible sa corona de torres; que l'or de ton escut
flamegi sense parar. Domina, oh Roma!, ton dolor: no hi
pensis més en tes passades desventures; no'n guardis ni'l
record, y fes com has fet sempre: sostent-te en la dissort
esperant ab fermesa la fortuna!

»A tu't passa, oh Roma!, lo mateix que al Cel: lo que
pert serveix pera enriquir-lo novament. Els astres, al des-
aparèixer, no fan més que preparar llur retorn lluminós; la
lluna, que minva y s'apaga poch a poch, torna després, es-
plèndida, a començar de nou la seva via. —La victoria
d'Al • lia no pogué retardar gaire temps la ruïna de Brennus:
el Sammita expià en l'esclavitut el crudel tractat de Cau

-diuni. Si Pyrrhus logrà més d'una volta desfer tes legions,
tul vegeres poch després vençut y fugitiu; el mateix Aní

-bal plorà a la fi les victories guanyades al principi. El còs
que pel seu natural ha de surar sempre a flor d'aigua, hi
puja més depressa y ab més força quan el pitgen fortament
pera enfonzar•lo; si una atxa encesa cau de costat, ales-
hores s'encén més y resplendeix sobtadament ab llum més
viva. Aixís tu, abatuda un moment, te redresses més forta
y més brillant que may!

»Propaga tes lleys, que han de durar tant com l'eterni-
tat de ton imperi. Tu ets l'única que pots menysprear el
fus de les tres Parques, puix després de tot, als onze segles
que compten tes muralles s'hi han afegit encara seixanta
nou anys.

»Dins el pervenir, el teu fat no hi tindrà fi: no'n tindrà
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mentres la Terra s'aguanti y es mantingui immòbil; men-
tres el Cel aguanti les estrelles.

»Els desastres que abaten els imperis, a tu t'infondei-
xen nou vigor: els mals, en lloc d'acabar-te, sols han servit
pera fer-te renàixer més forta y poderosa.

»Coratge, donchs, y que la nació que s'ha atrevit a pro-
fanar-te caigui un dia a tos peus com una víctima expia-
toria. Que'ls Getes, vençuts y tremolosos, humillin davant
tu sa testa pèrfida; vinga un jorn en quc't sien tributaris y
que les despulles dels barbres omplin la falda sobirana.

»Que sien sempre teus els esplets del Rhin; teves pera
sempre les cullites dels camps que fecondisa'1 Nil; aquelles
terres fèrtils just és que't nodreixin a tu, que nodreixes
les nacions. Que l'Africa, rica per son sol esplèndid y més
rica encara per ]'aigua ab que la regues, te porti sos fruits
abundantíssims. Que'ls sementera del Latium puguin
mentrestant omplir els teus graners; que tes poderoses
prempses facin rajar els vins de l'Hesperia. Que'l Tíber,
cenyit son front d'una garlanda triomfal de canyes verdes,
sotmeti ses ones dòcils y obedients a ton gust y voluntat;
y que, enriquint tos murs ab un comerç pacífich, te porti,
d'una part, els fruits de tos camps, y que, de l'altra, faci
arribar fins a tu'l tribut de tots els mars» (i).

Ni Tito Livi, l'entusiasta enamorat, el cego adorador
de l'augusta Roma, tingué may per ella alabances tant
altes y extremoses com aquestes de Rutilius, y això que,
per un pagà, la Roma imperial del segle d'August havia
de fer un xiquet més de goig que la del segle d'Honorius;
però quan un home està que no hi veu per una dòna, ja
pot ser-ne de lletja!... Rutilius estava que no hi veya
per la seva Roma, y, com que no hi veya, ja l'heu sentit,
senyors. Per més que Roma hagi perdut gran part de
son imperi; per més que la seva unitat (admetent que
algun cop l'hagués realisada) sia més un record que un
fet real; per més que sien pochs y de cada dia menys
els que creuen en la falsa llegenda de sos Déus; per més

(1)	 Rutilii flinerarium, Ilib. 1.
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que per les vastes encontrades que havia dominat co-
mencin ja a dibuixar-s'hi, aquí y allà, encara que confo-
sament, les diverses nacionalitats que, seguint la lley
natural fins allavores cohibida, aniran organisant-se, ¿rei

-xent y enrobustint -se; per més que un exèrcit invasor
hagués saquejat, feya poch temps, aquella Roma decrè-
pita y corrompuda; . y per més que una idea nova y
redemptora se n'anava ensenyorint, purificant-la; a pesar
de tot això, per Rutilius, és a dir, pel centralista fanàtich,
Roma segueix essent la senyora del món, la dominadora
de la terra, y el sol no's pon may en sos dominis. Qué
vol dir que un poble groller l'hagi vençuda y profanada?
Per més que hagi sigut aixís, això no vol dir que Roma
se n'hagi de preocupar d'aquesta derrota; res de buscar la
causa de tanta desventura; res de cercar el remet' que més
convingui pera evitar que'¡ mal rebroti. Roma no ha de
pensar-hi en tot això; ni sisquera se n'ha de recordar
deis passats desastres. ¿Y per què, si Roma no pot morir?
A Roma, segons Rutilius, li passa lo que al Cel, que s'en-
riqueix de lo que perd: Roma és com aquell hoyo, tant
retret en temps de Filipo IV el Grande, Rey de Espaia,
que com més terra ne treyen més s'engrandia. Qui ho
dubta? Els desastres poden abatre y acabar altres imperis,
però a Roma'ls desastres no fan .més que donar•li nou
vigor; ja ho heu sentit: Roma s'arreglarà'1 pentinat y,
redressant-se altiva, no més ab el llampech de sa mirada
farà que aquell poble incivilisat caigui de genolls davant
l'augusta sobirana de la terra. Pera estar segurs de que
serà aixís, no li demaneu a Rutilius quantes llegions té
Roma pera combatre ab probabilitats d'èxit, ab quines
esquadres compta y quins són els genis militars de que
pot disposar: tot això, pera el], no vol dir res. A Rutilius,
pera estar ben segur y convençut de que Roma ha de vèn-
cer y aniquilar a sos contraris, li basta recordar la tant
fantasiosa com llarguíssima llegenda de les proeses de sos
Déus y deis combats séns nombre en que sos hèroes sorti-
ren sempre vencedors.

Està clar, senyors, que no hi ha cap Estat, per més
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sòlidament constituit que estigui, que no sia discutible; no
n'hi ha cap que no sia imperfecte y, per lo tant, que pu-
gui esser etern. Obra, a la fi, dels homes, tots poden esser
atacats y discutits; tots són susceptibles de millora: tots,
fins els més saviament organisats, ve que ab el temps se
gasten, flaquegen y, després d'haver fet durant algun temps
esforços inútils pera sostenir-se, s'enrunen y desapareixen.
Però pera Roma això no hi resa; ja l'heu sentit a Rutilius:
]'unitat de Roma es indiscutible, may s'ha de rompre. El
seu imperi ha d'esser etern: Roma ha d'esser y serà sem-
pre la mare dels Déus y dels homes, la reina y senyora de
les nacions, y les cullites d'aquí y els esplets d'allà, y els
fruits de més lluny, y els vins de més aprop, tot ha d' esser
pera ella, tot ha d'anar al ventre de Roma, que, com un
pop colossal, ha d'extendre sa munió de braços per tot
arreu, xuclant la vida dels pobles sotmesos a sa voluntat
y que, per torna, han de sentirse orgullosos de poder
dir-se romans y han de creure que l'esser lliures consis-
teix en acotar la testa sota'] jou imperial.

Rutilius, per lo que veyeu, era tot un patriota: els
palriotes fets ab el motllo de l'Estat pagà eren aixís, y
d'aquests no se n'ha perdut la mena: encara n'hi han. El
concepte de patria, tal com se7'han forjat, o tal com els
hi han encasquetat desde petits, se'ls petrifica dins el cer-
vell, y no hi ha qui'ls hi tregui. Es inútil anar-los ab allò
de que, al pas que l'esperit humà's desenrotlla y s'aixam-
pla, les idees se modifiquen y cambien ; és per demés que
us esforceu en fer-los entendre que és un error això de
que l'Estat hagi d'esser omnipotent y que totes les virtuts
s'encloguin en el patriotisme.

Aont aniriem a parar si fos aixís? Si aixís fos, ales-
hores tindria raó Rutilius quan diu que Roma, que ho
dominà tot per la força de les armes, que s'engrandí per
la violencia y s'enriquí per la rapinya, obrà sempre justa-
ment a l'acometre als pobles que va vèncer.

Debades els direu, an aquests patriotes, que les regles
del dret s'han d'anar a buscar en les entranyes més fondes
y amagades de la Naturalesa, y que la societat que no
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estigui fundada en els principis d'equitat natural, sinó en
el credo d'una escola o en la conveniencia d'un partit,
tard o dejorn s'ensorrarà ab estrèpid: per més que feu, els
veureu aferrats sempre a la seva y vivint constantment
fòra de la realitat. Com el pugó, que a l'apoderar-se del
fruit d'un arbre no'l deixa madurar, aixís també'ls vells
prejudicis incrustats a l'esperit de certs homes veureu
que'1 tenen estacionat, fent-lo refractari a tot lo que sia
moure-s y evolucionar seguint el ritme de la vida. Aquests
vells prejudicis arriben a tancar les ànimes dins d'una
xarxa tant espessa, dins una crosta tant dura, que no hi ha
medi d'esquerdar -la com no sia ab la forta batzegada d'una
catàstrofe d'aquelles que fan època en la vida dels pobles.

Rutilius, al sortir de Roma, n'està tant lluny de la rea-
litat, que ni sisquera fa menció de l'idea nova que ja era
aleshores un dels factors principals, si no'l més important,
de la societat en que vivia. Però si ell ne fuig d'aquesta
idea, ella li sortirà a l'encontre, y aleshores veureu lo
que'n pensa y com la tracta.

Rutilius fa'l viatge per mar: ara aprofitant els vents
propicis, ara fent via a força de rems, va acostant -se poch
a poch a la terra de sa naixença. Des-y-ara, a causa del
mal temps, ha d'aturar-se dins alguna cala abrigada dels
vents, o, quan no, deriva al primer port que troba.

Un dels llochs aon s'atura ésa les platges de Falena:
un cop desembarcat s'arriba ab sos companys fins a la vila.
Era un dia de festa, y, tot passejant pels afòres de la pobla-
ció, veliaquí que troben un estany ab un viver tot ple de
peixos que belluguegen inquiets y ajogaÇats. Ell y sos com

-panys, moguts per la curiositat, comencen a tafanejar-ho,
quan tot de cop senten el guardià de l'estany, que va cap a
ells, avalotant -los. El guardià no és pas un home, aixís ho
diu Rutilius: és un jueu malhumorat, una especie d'animal
que nos nodreix com l'home. Són ses mateixes paraules:

Nam que -loci querultts curam Jud2tts agebal,
Humanis animal dissociale cibis (i).

(1) Rutilii Itinerariun, Ilib. I.
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El pobre jueu se queixava de que li fessin malbé'ls
arbres y de que li trenquessin les canyes verdes que vore-
javen l'estany, 'y «nosaltres—diu Rutilius —li respongueren
llençant-li totes les injuries que's mereix aquesta raça degra-
dada... Aquesta raça, que és la soca d'aont Iza eixit tota
mena de follia... Raça d'impostors y esclaus!» Y, després,
tot anant-se'n d'aquell lloch, exclama: «Tant-de-bo que'ls
Déus no haguessin volgut mnay que la Judea hagués sigut
sotmesa per les armes de Potnpeyus y de Tilus! És una Úlcera
mal curada que infesta tot el còs: la nació vençuda és un pes
ben feixuch pels vencedors!» (i).

Aquí Rutilius, al parlar d'aquesta úlcera, respira, com
vulgarment se diu, per la ferida. La Judea, aquesta raça
d'impostors, és la soca d'aont ha sortit tota mena de
follia... Massa que's veu a quina follia's refereix Ruti-
lius: els seus insults, passant pels jueus, van de dret als
cristians. Aquella úlcera mal curada, que en el seu temps
infestava tot el còs de l'imperi, és aquella llaga social
que'ls emperadors volgueren curar aplicant -li'l ferro fla-
mejant de les persecucions, però que, en lloch de cloure's
y apellar-se, va anar extenent-se fins a apoderar-se de tots
els membres del còs social de Roma.

Rutilius, que al començar el seu Itinerarium diu entu-
siasmat que Roma té'l món estret entre sos braços y que'l
seu imperi serà etern, aviat haurà de veure que Roma no
ho domina tot, perquè les ànimes li fugen; y ¡ay de l'Es-
tat quan les ànimes el deixen ! : és un còs mort.

Quan la nau que'1 porta passa per davant l'illa de
Capraria, el fanàtich adorador de l'unitat romana diu que
allà dins les aspres y selvatges soletats d'aquella illa hi
ha «una especie d'homes que fugen de la lluen: ells ab ells
—diu Rutilius—se donen el non de MÓNACHOS, perquè
volen viure sols... Aquests vils esclaus — segueix dient — no
fan niés que ir jligir-se'l càstich que mereixen: de segur que
en el cor hi tenen fel en lloch de sang! »... (2)

(i) Rutilii Ilinerarium, Ilib. I.
(2)	 Id.	 Id.	 Id.
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Posant -nos nosaltres en el lloch de Rutilius pera apreciar
desde ell la virtut de l'idea nova tal com ell ho feya, és a
dir, no per lo que atany a la seva acció immediata y pri-
vada, que's reclou dins les ànimes pera operar-hi l'obra
de llur santificació individual a despit dels obstacles exte-
riors, sinó per lo que's refereix ais seus resultats indirec-
tes dins l'ordre temporal, dins l'estat col • lectiu y sensible
de l'humanitat, ¿què han d'esser per nosaltres aquells
rnónacos que viuen sols, més que homes que, havent reco

-brat la conciencia del seu ser, no volen viure per obra y
gracia de l'Estat omnipotent, sinó que volen pensar y
obrar per compte propri sots l'imperi de la Justicia? Però
per Rutilius no era aixís: aquells bornes que havien reco

-brat la conciencia del seu ser eren esclaus: aquelles àni-
mes que havien recobrat l'esma y volaven ales exteses cer-
cant la Veritat y la Justicia, per Rutilius fugien de la
llum!... Un d'aquells mónacos havia sigut amich íntim de
Rutilius, y ell ho recordava ab pena, era jove -y fill de
bona casa, era rich y estava a punt de pendre estat, tot Ii
prometia un pervindre magnífich, quan «les Furies —diu
Rutilius—s'ensenyorir ren d'ell; abandonà'ls Déus y els
komes, v una vergonyosa superstició va portar-lo a viure en
aquesta soletal. Yara pregunto, — diu Rutilius;— ¿aquesta
secta no és més funiesla que les metines de Circea ? Aquelles
mel;ines alteraven el còs; però aquesta secta transf òrma les
ànimes:»

Nunc, r •ogo, deterior Circ2is secta venenis?
7unc 7nutabantur• cotyora, 7uumc animi (t).

Rutilius ho veu bé prou que les ànimes fugen de Roma,
però no veu res més: no sap per què fugen ni aon se'n
van; la causa no la coneix, y, en quant a les conseqüencies
de la metamorfosi que en les ànimes s'opera, no les preveu.
Per ell fugen de la llum y se'n van a les tenebres; deixen
la llibertat pera fer-se esclaves; fugen de l'ordre y de
la vida pera anar-se'n al desordre y a la mort. Era

(1)	 Rutilii Ilinterarttur,, Ilib. 1.
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veure-ho completament al revés; però, si bé's mira, era ben
difícil que un pagà com Rutilius pogués veure-ho d'altra
manera. Per ell l'Estat ho era tot; els individus, res: la
personalitat individual desapareixia xuclada per la de la
Patria. Aquesta divinitat ho era tot: l'home pensava, cre-
ya, estimava y avorria lo que la Patria li feya pensar, lo
que la Patria li feya creure, estimar y avorrir. L'intel . li-
gencia de Rutilius, reclosa y amodorrada dins el cercle de
ferro de 1'unitat d'aquesta Patria, com el cuch de seda
dins l'ammetlló, no'n savia res del món espiritual per aon
volaven, eixamplant-se y dilatant-s'hi, les ànimes d'aquells
inónacos de Capraria; no'n savia res, y no solament havia
de considerar exòtica, sinó criminal y abominable, tota
doctrina que, directament o indirecta, pogués alterar o
destruir 1'unitat de l'imperi.

Tàcit, molt abans de que nasqués Rutilius, va trobar-se
com ell ab l'idea nova. Y què va dir-ne Tàcit? Digué que
era una execrable superstició, una verdadera infamia. Y
teniu en compte, senyors, que Tàcit no era pas una
intel • ligencia vulgar, ni un home de mals instints: era,
com tots sabeu, una intel • ligencia clara y un home que
s'havia erigit en censor sever dels vicis y crims de la seva
època y en apologista de la virtut (i).

Plini el Jove era un home de talent y no tenia res de
sanguinari. Ab tot y això, hàvent-se decretat que'ls cris-
tians fossin perseguits y trobant-se ell de governador en
una de les provincies de l'imperi, cumplí, com a bon fun-
cionari públich, les ordres de la Superioritat. Agafà molts
cristians y els atormentà pera fer-los declarar y descobrir
les inJamies de la secta; y per més que, com ell mateix ho

(i) «Neron féu sofrir aleshores els més crudels tornients a una

especie d'homes avorrits per llurs infan:ies, vulgarment anomenats
cristians. Aquest nom els venia d'un tal Christo, qui, en temps de

Tiberi y per ordre del procurador Ponç Pilat, fou condemnat a
mort. Continguda per un moment, aquesta execrable superstició es•
botzà de nou la resclosa lo mateix que un torrent, escampant-se no
sols per la Judea, aont havia començat, sinó fins y tot per la mateixa
Roma...» Tàcit: Anals, llibre XV.
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escrigué a l'Emperador, no trobà sinó que eren una pobra
gent que no feyen mal a ningú, ab tot y això n'envià
molts al suplici pel delicte d'haver -se negat a adorar

,
 l'Em-

perador, personificació de l'Estat (i).
Tot això vol dir, senyors, que quan pera la constitució

d'un Estat se comença per violentar les lleis de 1'humana
naturalesa, y en lloch de respectar l'acció individual se la
cohibeix; y quan pera donar personalitat a l'Estat se fa de
manera que aquest absorbeixi la dels individus y anuli la
de les families que'1 componen, allavores s'altera y queda
en sospens el ritme harmoniós de la vida, tota expansió
natural queda ofegada, y l'esperit queda com a captiu
dins l'artifici d'un estat social que, com he dit abans, ve a
esser la violació de totes les lleis que regeixen el món mo-
ral; de tots els principis de veritat y de justicia que, a força
d'estar reclosos y encongits, acaben per desaparèixer de la
conciencia; arribant-se per aquest medi a un punt en que
l'home, habituat an aquest estat contat-natura, té per
ordre lo que és verdader desordre; té per deguda sumis

-sió a les lleis lo que no és altra cosa que baixesa, y té per
llibertat lo que no és més que vergonyosa esclavitut.

Sort, senyors, que les situacions falses y violentes no
poden durar ni duren sempre: la veritat y la justicia
poden esser oprimides y afrontades, però no moren ni
moriran may.

(i) En la tant coneguda lletra que Plini el Jove, procònsul de
Bitinia y del Ponto, escrigúé a l'Emperador donant-li compte de lo
que havia fet contra'ls cristians, s'hi llegeix, entre altres coses, lo se-
güent: «M'ha sigut presentat un memorial anònim ab una llista de
molta gent acusats com a cristians; però molts han negat ser-ho, y
en prova d'això invocaren els Déus, y al meu davant, seguint el
ritual que tinch prescrit, oferiren encensy vi a la teva imatge, maleint
tamb'1 non: de Crist, cosa que mai- haurien fet els que verdaderament
Son cristians...» Lletres de Plini el Jove.

Això passava en temps del piadós Trajà. En temps de l'honrat y
bondadós March Aureli, Sant Policarpi, bisbe d'Esmirna, morí a l'an-
fiteatre, cremat de viu en viu, pel sol delicte de no haver voiout
confessar que'[ Cèsar era Déu. Vegi -s C. Cantú: Historia Universal,
Persecucions, llibre VI.
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Mireu lo que ha passat desde'l segle de Butilius finsa
l'època present: en I'espay de quinze segles bé n'han tin-
gut els homes de• rampells; bé n'han aixecat d'imperis; bé
n'han constituit d'estats prescindint deis principis eterns
de la Justicia!... Però sempre ha passat lo mateix: els
Estats fundats per l'erro, engrandits per la violencia y
enriquits per la rapinya, són verdaders atentats contra les
lleis autonòir fiques de cada ser y de cada col•lectivitat;
lleis que, un cop violentades, no paren de forcejar y prè-
mer fins a recobrar llur funcionament natural, apare-
guent aleshores, com diu un eminent pensador català,
com a verdadera manifestació de la voluntat divina, reei-
xint en nnig de les passions y dels rampells deis honres (i).

Aixís ha sigut sempre: aixís ha d'esser y aixís será, per
més que hi hagi Tàcits que llencin anatemes; aixís serà,
per més que hi hagi procònsuls com Plini que perseguei-
xin; y aixís serà, per més que hi hagi Rutilius que bescan-
tin y que insultin.

A la voluntal divina se la veu reeixir no sois en les na-
cions a 1'enfonzar-se'ls imperis aixecats pels homes, sinó
que se la veu reeixir també en l'home mateix al desfer-se
l'encís deis ídols que adora mentres, esclau de ses passions,
va pel món esma- perdut. Aquests ídols, per més que di-
guin amén a totes les concupiscencies de l'home, no arri-
ben may a assaciar-lo: l'home té fam y sed de coses tant
altes, posades tant amunt, que'ls ídols no hi arriben pera
haver-les. És per això que l'home, tard o dejorn, deixa
aquests ídols y se'n torna al niu de ses amors primers, a
la terra de sos pares, a la regió., com si l'instint natural Ii
digués que allà estarà més prop de la Veritat y de la
Justicia, més prop de Déu.

La regió, digui -s lo que's vulgui, és la patria, no la pe-
tita, com alguns l'anomenen, sinó la verdadera y, per lo
tant, l'única, ja que, després de tot, la regió és una unitat
social natural, és a dir, formada, no en congressos, ni en
dietes d'honres d'Estat, sinó en los eternals consells de la Pro -

(i) Dr. D. J'Torras y Bages, Pbre. Jòchs Florals, 1899.
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videncia divina (i). Aquesta és la patria viva, l'única ab
que l'home pot identificar-se y s'identifica de debò, per-
què és no conèixer la naturalesa humana pensar que'ls komes
han d'amat- y fer sacrificis  per aqueixa idea abstracta de
patria, per aqueixa mare desconeguda que és la patria en los
sislenies unitarisles (2).

En el verger aon nasquí, en aquell grapat de terra
catalana ab que'l Criador va fer les Balears, solen dir que
la terra sempre tira, volent ab això significar que, petita o
gran, rica o pobra, hermosa o lletja, la patria sempre és
patria y atrau sempre, sempre tira; y és que entre la patria
y l'home hi ha uns lligams tant íntims y tant estrets que,
per més que devegades s'afluixen, may se desfan ni's rom

-pen. Fins a quin punt això es cert ho podreu veure no
més que feu una passejada per la costa: rara será la
vila on no hi trobeu veins acomodats, alguns d'ells vera-
ment richs, que podran dir-vos quelcom d'aquesta pode-
rosa virtut que té la patria. Aquests homes vos diran que,
jovenets, molts d'ells encara noys, eixiren de la terra de
sos pares y se n'anaren lluny, molt lluny, els uns a les
Repúbliques de l'antich Imperi Colonial d'Espanya; els
altres al Nord-Amèrica, y alguns d'ells fins a l'Australia.
Vos diran que allá hi passaren trenta anys y quaranta anys,
quasi bé tota la vida, treballant sense parar y afanyant-se
a totes hores pera guanyar un grapat d'or; vos diran que
allà hi trobaren amors y amistats y plers y benestar; però
vos diran també que, després de tot, quan llurs cabells co-
mençaren a blanquejar y les passions que'ls havien agitat
s'esmortuiren, aleshores s'adonaren de que allá ont havien
trobat tot lo que un home pot desitjar no hi havien tro

-bat la patria; s'adonaren de que la patria era aquí, a la
costa de Catalunya, y sentiren que desde la costa'ls esti-
rava... Y aquells bornes, colrats pel sol y endurits per la
fadiga, vos diran que aleshores sentiren aquella estretor de

(1) La Tradició Catalana, per J. Torras y Bages, ' I'rebere. Lli-
bre I, cap. 1I1.

(2) Id. íd. íd., cap. Il.
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cor y aquella melangia que sent l'home quan, segons una
hermosa frase de Ramon Lull, se sent languir e morir de
desilg e enyorament; y que aleshores no pogueren més: que
deixaren la terra aon s'havien enriquit y passaren la mar
ampla y tornaren a la terra de llurs pares pera trobar-hi y
fruir-hi'l goig puríssim de fer part de llurs riqueses a llur
mare patria, oferint-li qui un nou temple pel sant patró
de la vila, qui un hospital pels pobres, qui una escola pels
infants... Y allà'ls veureu an aquells homes, allà'ls veureu
asseguts a l'escó dels avis, veyent transcórrer, ditxosos y
aconortats, els últims dies de la vida prop de 1'esglesia
aont els batejaren y prop del fossar aon llurs pares reposen
en la santa pau del Senyor, y aont elis esperen reposar
quan hora sia.

Y això que passa aduy entre nosaltres ha passat sem-
pre y per tot arreu; perquè les lleis decretades per l'Etern,
les lleis autonòmiques de cada ser, les que integren la vida
de ]'unitat social de la regió, nos muden ni's falsegen tant
fàcilment com les constilucions que fan els homes. ¿Qui
serà tant fort que pugui desfer aquestes lleis decretadas
per l'Eterna Saviesa y ofegar en el cor de l'home aquests
sentiments que són, respecte d'aquelles lleis, com les notes
sonores y vibrants que brollen de les cordes d'una harpa
posada a to pel mateix Déu, Pare de l'harmonia suprema?
Pot haver-hi tempestats y terratrèmols que per un moment

,alterin l'ordre harmònich d'aquestes lleis, però an elles
no hi ha tempestat que pugui anorrear-les: subsisteixen y
subsistiran mentres el món sia món.

Ni aquella Roma pagana de qui us he parlat ara fa
poch, ni aquella forta Potestat que al proclamar-se patria
única prengué l'expoliació per lley, y al proclamar-se
Deessa de les nacions erigí en religió aquesta forma satà-
nica de la vida (r), lográ, després de tot, foragitar del cor
de l'home la patria que va donar-li`1 Criador. En el cor de
l'home pagà, cor que fa pena y llàstima de veure, puix
sembla una llar apagada, la patria sempre hi fou, sempre

(i) Els Sofistas y la Crítica. per A. Gratry.
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hi visqué amagada com un caliuet de foch colgat dins un
munt de cendra; y an aquest caliu se'l veu aparèixer
des-y-ara aquí y allà dins la fosca tenebrosa de l'Imperi.
Exemple d'això: el mateix Tito-Livi, de qui us he parlat
sus-ara. Als vint y quatre anys surt de Padua, aon nasqué,
y se'n va a Roma. Aquella Roma d'August, esplèndida y
faustuosa, el tempta, l'enlluerna, li roba'l cor y el sedueix:
desde aleshores Tito-Livi visqué sols per ella. Aquells de
vosaltres que hagueu fullejat els seus Anals haureu pogut
veure fins a quin punt l'idolatrà: per ell no hi hagué més
patria que'1 cor de sa Roma benvolguda, ni més cel que'!
de sos ulls. Per espay de cinquanta dos anys Roma fou la
única divinitat en qui va creure; per espay de més de mig
segle visqué abraçat al seu ídol, a Roma la magnífica, que
correspongué a sos amorosos afalachs hostatjant-lo en son
palau y tornant-li besada per besada; però y què? Les be-
sades de Roma no lograren treure de la boca de Tito-Livi
aquell sabor provincià que li venia de les primeres besades
de sa mare, sabor que, passant a son llenguatge, vingué a
ser 1'únich defecte que ab el nom de patavinitat (i) sos
contemporanis li retreyen; y a l'arribar als setanta sis anys,
quan semblava que aquell home no havia de desitjar res
més que morir abraçat a l'ídol de tota sa vida, veus-aquí
que aleshores tot d'un plegat se recorda de la terra de sa•
naixença, y com aquell qui, a l'adonar-se de que- ha errat
el camí, s'atura, s'orienta y pren una nova direcció, aixís
ell girà l'esquena a Roma, y ab pas insegur y tremolós
s'en tornà a Padua, al bell jardí de sa infantesa, on morí
aconortat reclinant sa blanca testa damunt la falda de la
mare-patria que l'havia breÇat quan era infant. Després de
cinquanta sis anys de lluita entre l'Estat omnipotent y la
regió, pobra y desvalguda, aquesta acaba per recobrar son
fill trayent-lo de les urpes de Roma.

A l'autor dels famosos Epigrames, March Valer¡ Mar-
cial, li passà lo mateix, si fa no fa, que a l'adtor dels Anals.
Marcial, atret per la magnífica resplendor de Roma, surt

(1) De Patavium (Padua), patria de Tito-Livi.
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de Bílbilis (i), sa patria, y : se n'hi va com la papallonaa
la flama del llum que l'estira pera cremar-li les ales. El
poeta era jovenet, y, un cop a Roma, què fem? L'home ha
de viure: la seva musa és alegra . y aixerida, però ipobreta!
hi ha dies que no té de què menjar y s'acosta als richs cap.
tant un troÇ de pa... Pera fer-se un públich ha d'agradar,
y pera agradar an aquella societat romana corrompuda y
embrutida no hi ha més reme t' que arreconar els escrú-
pols, parlar groixut y, si convé, mostrar les carns. La po-
bra musa d'en Marcial, que no era pas d'un natural dolent,
hagué de perdre la vergonya, va tornar-se deshonesta y es
va prostituir. Aduladora, graponà besant els peus dels po-
derosos; desinvolta, no reparà en fer mofa dels déus pera
alcanÇar una mercè; escandalosa y descarada, no s'estigué
de posar-se al servey de l'obscenitat quan va creure que']
fer-ho havia de ser -li profitós. D'en Marcial pot ben dir-se
que pera agradar a Roma s'oblidà de tot, fins d'ell mateix,
y s'enfangà fins al coll dins el llot d'aquella societat estra-
gada y envilida. ¿Qui hauria dit que en Marcial n'ha

-gués sortit may d'aquell aigua-moll, aont havia anat a
caure y aon feya més de trenta anys que's remolcava
esma - perdut? Donchs, sí, va sortir-ne. Ja vell, quan sem-
blava que havia de podrir-s'hi com un mort, li passà lo
mateix que a Tito-Livi: sentí una veu llunyana y miste-
riosa que'] cridava; s'adonà de que, sense tocar-lo, l'esti-
raven com si volguessin treure -1 de Roma; se recordà de
Bílbilis, d'aont havia eixit tant jovenet, y la seva musa,
que més d'un cop havia insinuat que la vida de Roma no
li era pas tant grata com molts creyen, va redreçar-se com
un mort que resucita, y, espolsant ses ales pera despen-
dre-s del llot de la ciutat, prengué'] vol y passà'l mar,
anant a posar-se a Tarragona pera eixir-ne al cap de poch
fuetejant els cavalls del carro que duya'4 fill pròdich, ja
vell, a la terra de sos pares... Y mentres els cavalls corrien
escapats y el carro volador brunzia acostant-lo a Bílbilis,

(i) Les ruines de Bílbilis se troben cosa de dues inil passes

Iluny de Calatayud.
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ella, la Musa d'en Marcial, Ii anava cridant encoratjant -lo:
«A Bílbilis! A casa, a casa teva, oh Marcial! Allà tindras
la ditxa y el repòs que a Roma may tingueres: desde allà
podras escriure a ton amich Juvenal dient-li que, mentres
ell tresca'ls carrers de Roma y sua y perd 1'halè visitant els
palaus dels poderosos pera recullir-hi alguna engruna, tu
seus tranquil y aconortat a l'escó dels avis davant la fiaria
encesa voltada d'un ample cintell de topins que bu-
llen! (i). Coratge, Marcial! Si, un cop síes a Bílbilis, el re-
cord de Roma volgués torbar ton dolç repòs, no temis!
L'amor de ta casta esposa allunyarà de ta memoria'1 re-
cord importú de la ciutat impura que ara deixes; en l'amor
pur de ta Marcela trobaras una dolçor que Rorna may,
may pogué donar-te! (a).. Sus: Sus, oh Marcial, y no
t'aturis fins a la santa ciutat aon nasqueres! ¿Saps en què
consisteix la ditxa? En posseir la feconda herencia de sos pa-
res y en tenir una llar encesa!» (3).

Heu sentit? L'herencia dels pares! La llar! Aquí teniu
la patria, senyors; aquí, en aquests versets d'en Marcial,
teniu altra vegada la regió que reeix, que apareix triom-
fant a despit de l'unitat romana, que's va desfent, desfent
com una mitja.

Com no sia que's tracti d'un home sense cor, d'un
home completament desnaturalisat, y en aquest cas ja no és
home, sinó un monstre, com no sia així, veureu que en el
cor de l'home, per més danyat que estigui, hi queda sem-
pre una part sana, un reconet aon la patria s'acull, vi-
vint-hi amagada y oblidada com tina d'aquelles santes
imatges de la Verge —la de Montserrat n'és una—que
nostres avis trobaren, després de la reconquista, per les
coves de les montanyes de la terra recobrada dels alarbs.
Tant és aixís, senyors, que fins Rutilius, fins el], duya
també la seva patria en el seu cor: l'hi duya y no s'ho
creya. Lo que ell creya ja ho sabeu: creya que Roma era

(1) Marcial: Epígrames, llibre XII, ¡R.
(2) Id.	 íd.	 íd.	 XII, 21.
(3) Id.	 íd.	 íd.	 X, 47.
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la patria de tot-hom, la patria única. Això era lo que ha-
via après a les escoles, que en tots els Estats unitaristes
acostumen a ensenyar una historia falsa. An en Rutilius
li havien ensenyat això, y això era lo que creya. Però les
escoles que li havien fet creure en la realitat del fantasma
gegantí de l'unitat romana no pogueren esborrar de son
cór lo que'! Criador hi havia escrit: per això ¢s que des-
prés d'haver pres comiat de Roma ab aquell adéu que us
he llegit; després d'haver besat les portes de la ciutat y
d'haver-les mullades ab sos plors al despedir-se'n (i), y
després d'haver passat pels paratges que us he dit y al-
guns altres que no he mencionat, s'esdevingué lo que ara
vaig a dir-vos. Abans d'arribar a la Galia, una forta ratxa
de mal temps l'obligà a refugiar-se a Volaterra, aon de-
riva, y

O, quant smpe ,salis generatur origo bonorum!

«Oh! Y que és cert que del mal ne prové sovint un bé»,
s'exclama Rutilius quan, al pendre terra en aquell port,
sap que allà aont el mal temps l'ha portat hi ha un seu
compatrici, Victorinus, l'amich del seu cor, qui, havent
hagut de fugir de Tolosa, entrada a força d'armes pels
barbres invasors, s'ha refugiat en aquell recó de la Tos-
cana. No bé sap que'l seu amat compatrici es allà, se'n
va a trobar -lo y, així que'! veu, corre cap a ell braços
oberts pera abraçar-lo, y Victorinus fa'l mateix; y aquí,

senyors, aquí sí que no hi ha artifici de cap mena: aixòsí
que és natural y espontani. Els dos amichs s'abracen: Ru-

tilius abraça a Victorinus y, al sentir que aquest l'estreny
ben fort damunt son pit, «les seves abraçades—diu en

Rutilius — me ,%eren oblidar els vents contrarisy — escolteu
bé, senyors — ene semblà que ja fruïa d'una part de la mera

(1)	 Crebra reliquendis infgimus oscula portis:
Inviti superant limina sacra pedes.

Oramus veniam lacrymis, et laude litamus,
In quantum fletus currere verba sinit.

Rutilii IIineraritun, llibre I.
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pairia!» An en Rutilius, a l'abraçar a Victorinus, li sembla
que ja abraça, que ja estreny, que ja té un troç de la terra
aon va nàixer:

Hunc ego complexos, veniorunt adversa fefelli,
Durat videor pairien jam mi/ii parte f rui (i).

Ab aquests dos versos en Rutilius ensorra 1'imperium
romanortc»t, esmicola l'unitat romana y, sense adonar-se'n,
aixeca la regió triomfant; aixeca y enlaira la patria verda

-dera, obra de Déu, y que perquè és obra de Déu no podrá
may ningú, ningú, ningú foragitar del cor de l'home.

Y ara, senyors, ja que, com he dit al començar, ens
trobem actualment en una situació consemblant a la del
pagès que seu prop de la llar en dies de pluja y de mal
temps, he de dir-vos ara, abans d'acabar, que'ls dies aixís
no són dies perduts. Aristòfanes, en una de ses obres, fa
dir a un pagès que no 1-ii ha res tant agradable, un cop
feta la sembra y Júpiter rega'ls camps ab una bona pluja,
com seure prop de la llar y parlar de sos quefers, mestres
el bon Déu ajuda an el pagès regant ses terres. Ab això,
ja ho sabeu : el real temps, en lloch de fer-nos defallir, no
ha de fer més que encoratjarnos: si'l mal temps ens té
aturats, no per això s'endarrereix la feina: Déu treballa
per nosaltres.

HE DIT.

RAMON PICÓ r CAMPAMAR

(i) Rutilii Ilinerarium, llibre 1..
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Clot, So, i.°^ (S. Martí de Prov.`)
Xuclà, 25, entresol, 2.°
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Sr. Cabot, Joaquim. Fernando VII, 6t, botiga.
» Calcat, Joseph. Llibreteria, 21, entresol.
» Calvet, Pbre., Joseph. Parroquia Sant Agustí.
» Campllonch Romeu, Isidro. Tallers, ç, 4• t 	 2.'

» Camprubí, Jaume. Portal Nou, i8, botiga.
» Canal y Febré, Joseph. Gírati, 5, 3. ,r , 2.°

» Canaleta Cuadras, Gayetà. Lauria, 35, 2.°", I.°
» Canals, Emili. Ronda Sant Pere, 20, I.-r

» Capdevila, Joan. Aray, 6, 4.t
» Capdevila, Alillan. Hospital, 6a, i.'°

» Capella, Joseph. Mercè, io, entresol.
» Campmany, Aureli. Rambla S. Joseph, u, botiga.
» Cardona, Joan. Sant Pau, 42, I.et

» Carlotta y Miró, Adolf. Passeig de Colón, 4, entresol.
» Carol, Pere. Rambla Canaletas, 4, principal.
» Carreras Candi, Francesch. Ronda Sant Pere, 6o, pral., 2.°

» Carreras Valls, Ricart. Elisabets,	 i i, principal.
» Carsi y Carsi, Ignási. Vergara, i8 y ao, I. er , I.a

» Casadesús Pondevila, E. Hospital,	 103, 2.°°

» Casals y Duran, Joseph. Carassa,	 1, 3.°°, 2.a

» Casals Maristany, Ignasi. Plaça Santa Agna, „ botiga.
» Casanova, Ramon de Caspe, 75, principal.
» Casaramona, Casimir. Corts, 261, despatx.
» Casas-Carbó, Joaquim. Diputació, 341, 2.°", 2.a

» Casellas y Dou, Raimond. Girona, 74, 2.°°

» Castanys, Ricart. Plaça Universitat, 4 bis, .3.°°
» Castellanos Sauret, Joseph. Bruch, 131, 4.'
» Castellbell, Marquès de Plaça Santa Agna, 6.

» Castellet, Eduard. Bilbao, 213, 2.°",	 1.a

» Castells, Mariano. Bruch, 79, 1.a

» Castells,	 Paulí. »	 »	 »
» Castells, Pere Lluís. »	 »	 »
» Castellvell, Joan. Bailén,	 107, 3.°", 2.°

» Catarineu, Ramon. Traóalgar, 8, I.-, i a

» Cendra, Pere. Princesa, 17, despatx.
» Centellas, Comte de Baixada S. Miquel, 4, principal.
» Chassignet, Joseph. Bailén, 45, 2.", 2.a

» Clapés Trabal, Joseph. Diputació, 461, I•°r

» Clapés Trabal, Pere. Rambla Catalunya, 3, botiga.
» Clos y Fàbrega, Fèlix. Rambla S. Joseph, 8, botiga.
» Codina Francisco. Cadena, 9, despatx.
» Codina Lànglin, Ramon. Sant Pau, yo, botiga.
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Colomer, Francisco.
Colomer Ballot, Lluís G.
Coll y Gasch, Antoni.
Comas, Ramon.
Comas y Solà, Joseph.
Comella y Fàbrega, J. M.°
Conyll, Bonaventura.
Cortada, Alexandre.
Crespi, Joan.

Cuadras, Manel.
Cuní y Martorell, Miquel.
Cuspinera, Joseph.
Degollada, Manel.
Delàs, Ferran de
Doria, Eveli.	 .
Dotres y Mas, Salvador.
Duran y Ventosa, Lluís.
Duran y Ventosa, Manel.
Escubós, Albert.
Espona, Joseph.
Estapé Mil let Grau.
Fabra, Pompeu.
Faig Gelard, Baldiri.
Falgar, Francisco.
Faura, Casimir.
Feliu, Joseph.
Ferrer y Carrió, Ignasi.
Ferrer y Portals, Enrich.
Ferrer y Puig, Joan.
Ferrer Vidal y Soler, Lluís
Fiter e inglts, Joseph.
Flos y Calcat, Francisco.
Fonolleda, Jaume.
Font Pladevall, Gaspar.
Font Sagué, Norbert.
Font y Torné, Manel.
Fontrodona, Francesch.
Fortuny, Joseph M.°
Fraginals Massana, C.
Francolí, Joseph M."
Franquesa y Gomis, J.

Rambla Catalunya, t6, despatx.
Muntaner, 5 bis, principal (Gra.°)
Fusteria, 2 y 4, entresol.
Rambla Santa Mònica, 12.

Bruch, 17, 4.` t •,
Argenteria, 67, 2."°

Passeig de Gracia, 46, I r, 2.°

Ronda Universitat, 20, botiga.
Passeig de l'lndustria, 55, entre-

sol, I.a
Trafalgar, 26, 1."

Còdols, i8, 3.°^
Aribau, 39, t. "*
Avinyó, 32, botiga.
Fontanella, 20, principal.
Provença, 342, principal.
Rambla Catalunya, 85, 4. , I.'
Governador, I, t.«

»	 I, 2.on
Caspe, 9, botiga.
Lauria, 36, baixos.
Nacional, 2 y 3 (Barceloneta).
Trafalgar, 44, principal.
Vidrieria, 2, botiga.
Riera Sant Joan, 8, 4.'
Alta Sant Pere, 17, 2.°°

Bruch, 45, I."
Corts, 170-172, 2.0°

Alfons XII, 38 (Sant Gervasi).
Escudellers, 89, 2.°", 2a

Passeig de Gracia, tos.
Consell de Cent, 295 bis.
S. Honorat, 9, I.,,
Passatge Escudellers, 7, r."', 2.'
Salvà, 40, botiga.
Fontanella, 13, 4. I.'
Pietat, 8, i.°, I.°

Ausies March, 35, principal.
Portaferrissa, I, botiga.
Ronda Universitat, 6, I.°°

Ample, 3, 3."'
Nou de la Rambla, 36, 2.°"
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Sr Galbany Parladé, Joseph.	 Rambla Catalunya, 20, 4.' 2.'

Galceran, Felix.	 Ausies March, 85.
Gallardo, Antoni.	 Canuda, 17, 19 y 21, principal.
Gallardo Garriga, Alfons.
Gallissà, Antoni.	 Gignàs, 39, 1."
Garriga, Joseph.	 Passatge de Bell -lloch, 3.

» Garriga, Ricard.	 Universitat, 20, 2. 0 ' (Gracia).
Garriga y Muntam, Lluís. Passatge de Bell -lloch, 3.
Gasch, Manel.	 Méndez Núñez, 4, 2.°^
Gatius, Just.	 Plaça del Rey, ¡o, botiga.
Gaza y Roselló, Alfred
	

Escudellers, 75, 3. er . 2a
Gibert Serra, Vicens de

	
Sant Honorat, 3, 3.Cr, 2a

Girona, Lluís.	 Ample, 2, principal.
Girona, Manel.	 Mercè, t, principal.
Gispert, Joaquim de
	 Palau, 4, 2. 0", 2.a

» Golferichs y Losada, A•I.	 Passeig Aduana, 4,
Gomis, Cels.	 Còdols, 24, 3. er , 2.a

Grañen, Pere.	 Zurbano, 3, botiga.
Grau y Sabat, J.	 Nou de la Rambla, 8o, 1 rr
Grau y Sabat, Ramon.
Grezner, Llorenç.	 Cambis Nous, 1, botiga.
Guarro Casas, Lluís.	 Ample, 46, botiga.
Guasch, Joaquim.	 Nou Sant Francesch, 16, 2.°°
Güell Clapés, Ramon. 	 Rambla Catalunya, 3, botiga.

» Jover, Leandre.	 Portaferrissa, 25, 1.^^

Lasarte, Manel de
	 Plaça Real, 7, botiga.

Leon y Luque, Frederich. Provença, 256, principal.
Llagostera, Lluís. 	 Ausies March, i5, principal.

» Lleó, Modest.	 Santa Agna, 3o bis, 3. , 2.'
» Llibre, Francisco.	 Lauria, 11, i. "„, i.a

Llopis, Enrich.	 Fortuny, 9, botiga.
Llopis, Joan.	 Sadurní, 13, interior.
Llussà y Ferran, Carles.	 Pelayo, 3, principal.
Llussà y Ferran, Rafel.
Llussà Isamat, Joan.	 Corts, 175, 3• e1, c a

» Malvehy, Carles.	 Passatge Sant Benet, u, botiga.
» Malvehy, Joseph.

Martí y de Gardeñas, J. de Basea, 46, 1.°r
» Martí y Puig, Francisco.	 Plaça Santa Agna, 15, t.^^

Martínez y Gras, Ramon. Méndez Núñez, 4, principal.
Marquès, Manel.	 Rambla Catalunya, 5, botiga.
Martorell, Jeroni.	 Ronda Sant Pere, 41 bis, 4.1
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Sr Mas, Domingo.	 Alta Sant Pere, 49, 4.`

Mas y Domenech, Pbre., J. Plaça deis Angels, 3.
Alas y Lletjós, AI., Pbre.	 Parroq. Sta. Madrona (la vella).
Mascaró, Pere.	 Passatge Rellotge, i, entresol, 2.'

Massó, Antoni.	 Clarís, 15,. principal,.2.a
Massó Llorens, Manel.
Massó Torrents, Jaume. 	 Passeig de Gracia, 55, t.er
Masoliver e Ibarra, Narcís. Sadurní, 13, interior.
Maspons, Rafel.	 Trafalgar, 8, 2. °°, 2.°
Maspons y Anglasell, A.	 Bonsuccés, 13, 1."'
Maspons y Anglasell, F.
Maspons y Anglasell, M.
Maspons y Camarasa, J.	 Nou Sant Francesch, 27, 2.°°, 1.a

Maspons y Labrós, F.	 Bonsuccés, t3, t. e-
Mateu, Joan.	 Bailèn, 57, 2. °°
Maurer, Carles.	 Escudellers, 62, 1.°'

» Mentrúit, August.	 Rambla Catalunya, 18, entresol.
Mercader, Arnald.	 Clarís, ¡ji, principal, r.'
Millet, Lluís:	 Comerç, 13, entresol.
Millet, Pere A.	 Passeig Aduana, 23, 4. t , 2."

Millet y Estapé, Tomàs.	 Comerç, 41, entresol, 1.°

Millet y Pagès, Joan.	 Trafalgar, 42 bis, principal.
Millet Vila, F.	 Passeig Aduana, 2 3, 4 . ` -•'
Miquel y Planas, Ramon. Rambla Sta. Mònica, 21, botiga.
Miret Sans, J.	 Ataulfo, 12, 1.cr

IVlitjans, Ursí.	 Fernando VII, 4, botiga.
Mitjans y Murlans, B.	 Corts, 249, 1.°'' 1.'

Muntanyola y Carné, Pere. Balmes, t6, principal.
Nadal, Joan.	 Ample, 35, 2•°"
Nadal, íNlanel. 	 Condal, 3, 2.°°

Nadal y Lucena, Anton.	 Diputació, 415, 2.°° 1.'

Nicolau, Joseph Antoni.	 Nou Sant Francesch, 13, 2.°"
Noguera, Felix.	 Moncada, 16, 1.er

Nogués, Joan B.	 Pom d'Or, 7, 2.°°
Olande y de Satrústegui,

F. de	 Plaça de Catalunya, 12, pral.
Oliveda y Llopart, Alfons. Clarís, 122, 2.U°
Olivar, Antoni.	 Portaferrissa, 13, 3.""
Osona, Arthur.	 Plaça S. Jaume, 2, 2. °°
Pagès Victorià. 	 Masnou.

» Pagès y Puig, Joseph.	 Font de S. Miquel, 8, 2.°° '

Pagès y Rueda, Pere.	 Aroles, 5, entresol.
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Sr.	 Par, Ildefons. Canuda, 26, principal.

»	 Par y Tusquets, Joan. Canuda, 26, 2.°°, 2.a
»	 Pascó, Jòseph. Passatge Permanyer, 4.
»	 Perez y Capdevila, Enrich. Bruch, 33, 2.°°, 2.°
»	 Permanyer, Joan J. Cucurulla, i y 3, 1.-
»	 Permanyer, Ricart. Portaferrissa, 30, 2.°°
»	 Perpinyà, Joan. Passeig Aduana, 5, despatx.
»	 Picó Campamer, Ramon. Còdols, 16, principal, 2.°

»	 Pijoan y Serres, Joan. Escudellers, 6, principal.
»	 Pin y Soler, Emili. Passeig de Gracia, 64, 4.'
»	 Plaja y Serra, Claudi. Mendizàbal, 14, 1.--

» 	 Planas Font, Claudi. Passeig de Gracia, 103, 2.°'	 .
»	 Pratsy Fàbregas, Francesch Provença, 59, botiga.
»	Prim, Antoni. Corts, 354,	 1 •°r ,	 1 •^

»	 Prunell Castanyer, Antoni. Pi,	 12, botiga.
»	 Prunell Torrents, Tomàs. »	 »	 »
»	 Pons, Alexandre Nl.' Passeig de Gracia, 2, 1.°°

»	 Pons y Massaveu, Joan. Carders, 49, botiga.
»	 Pons Tusquets, Joseph LI. Ronda Universitat, 22; 1.°^

»	 Porcar y Tió, Manel. Dormitori S. Francesch, g, botiga.
»	 Porta, Oscar. Girona, 33,	 1. °^	 '

»	 Puig de Abaria, Joan. Provensa, 344, principal.
»	 Puig y Cadafalch, Joseph. Corts, 230, 3.	 1

»	 Puig y Font, Ramon. Plaça de Catalunya, 2, 1. e`, 1.°

»	 Puig y Puig, Rafel. Valencia, 255, principal.
»	 Puig y Puig, Sebastià. Riera S. Joan, 35, 3•"
»	 Puig y Sais, Hermenegild. Bilbao, 203,	 1. ", 2.°
»	 Pujol y Colom, Joseph. Llibreteria,	 3, botiga.
»	 Queraltó, Ramon. Sant Rambn del Call, ti, botiga.
»	 Quintana, Eudalt. Claris, 50, 4. ` ,	 1.a
»	 Raventós Antoni. Banys Vells, 5, l.ei

»	 Ribas, Bonaventura, Pbre. Portal de l'Angel, 14, 4. 	 , 2.°
»	 Riera, Emili. Passeig de Sant Joan, 166, 1. e,

»	 Riera y Bertran, Joaquim. Corts, 317, 2. °",	 , •^
»	 Ripoll Fortuño, Francisco. Ronda Sant Pere, 30, 1.°r , 2."
»	 Robert y Duran, Ventura. Rambla Catalunya, 33, entresol.
»	 Robreño, Romà. Rambla Estudis, 4, 3.',	 1.•'

»	 Roca, Joseph M.° Pelayo, 58, entresol, 2.'
»	 Rocafort Samsó, Ceferí. Carme, lo, 2.°
»	 Rogent Pedrosa, Joseph. Corts, 243,	 1.""
»	 Roig y Punyet, Jaume. Pelayo, 30, je

>?	 Roig y Punyet, Joseph. »	 »	 »
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Sr. Romaní, Antoni M.° Cegos Boqueria, 2, botiga.
» Romaní y Serra, Domingo. Urgell, 74, magatzem.

Rosals, Joan. Portaferrissa, 30, botiga.
» Rosell, Manel. Plaça Medinaceli, 4, 2.°'
» Rubió de Laserna, Joan. Rambla de Santa Mònica, 4, 2.°°

,» Rubió y Lluch, Antoni. Clarís, 9, 3• °',	 t.'
» Rus, Ferran. Espalter, ¡o, botiga.
» Rusiñol, Santiago. Corts, 360.
» Sagarra, Ferran de Mercaders, 33, t.°
» Sagnier Villavechia, L. Clarís,	 , t.
» Sala Ardiz, Joseph. Bruch, 33, principal.
» Sala Ricart, Joan. Banys Nous, 9, 2.°°
» Sampere y Labròs, Víctor. Mendizàbal,	 t5, principal, t.°
» Sanllehy Girona, Carles. Plaça Sta. Ana, 2 y 3, principal.
» Schilling y Monfort, E. Fernando VII, 23, botiga.
» Serra, Rosendo. Passeig de ('Aduana, 1, 2.°°

» Serradell Planella, Baltasar. Sant Pau, 73, 1 ,r

» Solà, Felip. Hospital, 49, 2.°
» Solà, Victorià. Passeig de Gracia, 46, 2.°°

» Soler, Juli. Dormitori S. Francesch,9,2.°°, 1.

» Soler y Palet, Joseph. Consell de Cent, 399, t.«
» Soler Vilavella, Ramon. Vergara, 8, principal.
» Sturzenegger, Jaume. Trafalgar,	 19, 3. °°, 2.'

•	 » Suarez Brabo, Francisco. Biblioteca de 1'Universitat.
» Suarí, Pere IBI.' Hospital, 5t, botiga.
» Sunyol y Gasòliba, Esteve. Bruch, 44, 3.

•	 » Tapis Martí, Ramon. Plaça Tetuan, 41, principal.
» Tarré y Tarré, Emili. Sobradiel, 4,	 i.°°
» Teixidor, Joan. Baixa Sant Pere, to, botiga.
» Tell Lafont, Guillen]. Carme, 14, t.'
» Thomàs, Joseph. Mallorca. 175.
» Tintoré y Mercader, March. Passatge del Comerç, 1 y 3, pral.
» Tobella, Francisco X. Princesa,	 II, 3.
» Tolrà Sansa, Joaquim. Guardia, 12, despatx..
» Torras, Cèsar August. Caspe, 42, t.^°

Torras Buxeda, C. Albert. »	 »	 »
» Torras Buxeda, Joseph M.° »	 »	 »
» Torras y Vidal, Joaquim. Plaça de Catalunya, t6, t.°-
» Torrella Sagrera, Antoni. Ronda de Sant Pere, 25, 3."

Torres Reyetó, Jacinte. Rambla del Centre, 34, 1. `r

» Torroella, Joseph. Rambla de les Flors, 37, pral.
» Trias, Joseph A. de Méndez Núñez, tq, principal.
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Sr. Tusquets, Joan A. Mercaders, 24, t."
» Ubach y Vinyeta, F. Mercaders, 32, 4.' , 2.'
» Urgellés y Depares, Manel. Corts, 344 Y 346 , 3• " 2
v Uriach, Francisco. Moncada, 2o.
» Vacarisas, Joan. Lladó, 9, 3•"

Valentí Vivó, Ignasi. Petritxol, 8, i.
» Valer¡ Pupurull, Arthur. Tamarit, 8t, principal.
» Valls, Camil. Santa Agna, 3o bis, botiga.
» Valls,	 Lluís. Nou de la Rambla, 68, principal.
Y Valls, Manel. Muntaner, 96, 4. 	 2a

» Valls Rubies, Joan. Ausies March, 2, 2.°°
» Ventalló, Pere Anton. Ronda de Sant Pere, 72, 2.°°, t.'

Verdaguer, Alvar. Rambla del Mig, 5, botiga.
» Verdaguer Callis, Narcís. Montesión, 3 bis, I.e 

» Vidal, Lluís Marià. Diputació, 382, 1.
» Vidal y Negre, Joseph. Rambla Catalunya, 42,	 1.'

» Vidal de Valenciano, E. Balmes, 48, 3. »'» , t.°
» Vidiella, Francisco. Unió, 4, 2.°°
» Vilar y Cortadellas, Jaume. Cambis Vells, t, 2.°",	 t."

» Villard, Ferdinand. Bailèn,	 59, 4. ' ,	 t.°

» Vintró, Juli. Hospital, 24, entresol.
» Vintró, Sebastià. Corts, 356, botiga.
» Viñas y Campañà, Jaume. Pelayo, 32, t.°'
» Vives de Ferrater, J. M. 	 Plaça de Catalunya, 6, 1.'

SOCIS DELEGATS

CATALUNYA

D. Joseph A. iM4ontardit	 .	 .	 . .	 Ager.
» Joan de Porcioles.	 .	 . .	 Ager.
» Joan Andreu.	 .	 .	 .	 .	 .	 . .	 Alcover.
» Joan Gatell Folch .	.	 .	 .	 . .	 Altafulla.
» Joseph Altisent y Feliu.	 .	 . .	Anglesola.
» Salvador Bové, Pbre.	 .	 .	 . .	 Arbós.
» Joseph Pascual Vilà . 	 .	 .	 . .	 Arbucies.
» Francisco de P. Calbetó. 	 .	 . .	 Arenys de ¡Alar.
» Evaristo Rodríguez . 	 .	 .	 . .	 Arenys de Munt.
» Ramon Puig	 .	 .	 .	 .	 .	 . .	 Artés.
» Agustí Salvans.	 .	 .	 .	 .	 . .	 Badalona.
» Ramon Gramunt y Juer.	 .	 . .	 Balaguer.
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D. Rafel Nart.y Arjó, Pbre.	 .	 .	 . Bálaguer.
» Anton Vila, Pbre.	 .	 .	 .	 .	 . Balsareny.
» Jaume Argemí, Pbre.	 .	 .	 .	 . Banyeres d'AAArbós.
»	 Pere Alsius ........ Banyoles.
» Julià Bohigas Canadell.	 .	 .	 . »
»	 Piu Sedó.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . Bellmunt.
» Toribi Capell y Pujol, Pbre	 .	 . Bellpuig.
» Francisco Teigell Peiró.	 .	 .	 . Benisanet.
» Joseph	 Minones,	 Pbre.	 .	 .	 . Berga.
»	Manel Pla	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . »
» Ramon Pujol y Thomàs	 .	 .	 .
» Joaquim Serra.	 .	 .	 .	 .	 .	 . »
» Joseph Vila, Pbre.	 .	 .	 .	 .	 . »
» Joseph Alemany y Borras . Blanes.
» Joseph Guardia, Pbr; .. 	 .	 .	 . Boix.
» Celestí Aguilar y Manyosa. Breda.

Llorens Amat .	 .	 .	 .	 .	 .	 . Cabrils.
»	Pere	 Argemí	 .	 .	 .	 ...	 .	 . Caldes de Montbuy.
» Eduard Xalabarder .	 .	 .	 . »
» Manel Cardelús	 .	 .	 .	 .	 .	 . Calella.
»	Emili Genís.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . »
»	 Albert Giol .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . »
»	 Dionís Tió	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . »

Joan Valls	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . Camarasa.
Eudalt Jolis y Oliver, Pbre.	 .	 . Campdevanol.

»	 Sever Barnadas	 .	 .	 .	 .	 .	 . Camprodon.
» Claudi Ornar y Barrera.	 .	 .	 . Canet de Mar.
»	 Mariano Serra.	 .	 .	 .	 .	 .	 . »
» Amador Romaní Guerra	 .	 . Capellades.
» Tomàs Balbey ....... Cardedeu.
» Joseph Mas, Pbre.	 .	 .	 .	 .	 . Cardona.
» Pere Vergés y Vernis.	 .	 .	 .	 . Castellar del Vallès.
» Antoni Añon	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . Cherta.
»	 Joseph Barnils.	 .	 .	 .	 .	 .	 . Centelles.
» Joseph Augé, Pbre. 	 .	 .	 .	 .	 . Cervera.
» Fost de Dalmases y de Massot . »
» Francesch Terricabris, 	 Pbre.	 . Colleil.
» Jaume Casas y Pallerols.	 .	 .	 . Cornellà.
» Joaquim Ferrandiz	 .	 .	 .	 .	 . Cornudella.
» Joseph M. Pamies.	 .	 .	 .	 .	 . »
» Ramon Dalmau Prats .	 .	 .	 . Espluga de Francolí.
» Joseph Barceló Llobet .	 .	 .	 . Falset.

1
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D. Ignasi Simon Puntí . 	 .	 .	 .	 . Lleyda.
» Ramon Soldevila Claver.	 .	 .	 . »
»	 Emili Martinet	 .	 .	 .	 .	 .	 . Lloret de Mar.
» Joan Esquena .	 .	 .	 .	 .	 .	 . Malgrat.
» Ramon Vivó	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . »
» Lluís Coll y Espadaler .	 .	 .	 . Manlleu.
» Joseph	 Pujol Bassols	 .	 .	 .	 . »
»	 Baldiri Solá.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . »
» Domingo Torrent.	 .	 .	 .	 .	 . »
» Salvador Balaguer y Enrich..	 . Manresa.
» Francisco M. 	 Capella. .	.	 .	 . Manresa.
» Joseph Alartrús.	 .	 .	 .	 .	 .	 . »
»	 Olaguer Miró..	 .	 .	 .	 .	 .	 . »
»	 Leonci Soler.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . »
» Eduard Cuscó Escayola, Pbre.	 . Marmellà.
»	 Grau Coll	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . Masnou
» Joseph M. 	 Pellicer Pagès.	 .	 . Mataró.
» Terenci Thos y Codina.	 .	 .	 . »
» Joseph Cazes y Carbonell .	 .	 . Molins de Rey.
» Ricart Ginabreda Riera.	 .	 .	 . »	 »
» Francisco Canal y Freixas.	 .	 . Mollet del Vallès.
» Adolf Damians Vila .	 .	 .	 .	 . »	 »
» Joan Rota Castells.	 .	 .	 .	 .	 . »	 »
» Vicens Plantada Fonolleda.	 .	 . »	 »
» Joan	 Sans Masprou .	 .	 .	 .	 . »	 »
» Joseph Vilar y Col]. .	.	 .	 .	 . Montelar de Berga.
» Baldomero Perramon	 .	 .	 .	 . Montesquiu.
» Joseph Ignasi Ursul .	 .	 .	 .	 . Monistrol de Montserrat.
» Joseph Canangla y Fontanillas. Ivlontblanch.
» Vicente de Pedro.	 .	 .	 .	 .	 . Montroig.
» Joseph Condó Sambeat, Pbre.	 . Moró.
» Alfons Vila y Costa	 .	 .	 .	 .	 . Oix.
»	 Ricart Tobella.	 .	 .	 .	 .	 .	 . Olesa de Montserrat.
»	 Joseph Berga. .	.	 .	 .	 .	 .	 . Olot.
»	Ramon Bolós..	 .	 .	 .	 .	 .	 . »
» Joseph Maria Garganta.	 .	 .	 . »
»	 Vicens Jutclà..	 .	 .	 .	 .	 .	 . »
» Francisco Montsalvatge.	 .	 .	 . »
» Joan Rexach Aubert.	 .	 .	 .	 . »
» Joseph Saderra Mata.	 .	 .	 .	 . »
» Marian Vayreda	 .	 .	 .	 .	 .	 . »
» Segimon Verdaguer .	.	 .	 .	 . Orta.
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L). Eduart de Linares.	 .	 .	 .	 .	 . Palafrugell.
» Francisco Soler, Pbre..	 .	 .	 . Palautordera.
» Antoni Boldú Ricart.	 .	 .	 .	 . Penelles.
» Francisco Forns de Oliver. Pineda.
» Anton	 Ros .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . »
» Pere Sagués, Pbre.	 .	 .	 .	 .	 . »
» Joseph Augé, Pbre.	 .	 .	 .	 .	 . Pobla de Lillet
»	Lluís Casellas .	.	 .	 .	 .	 .	 . Pons.
» Pere Marés y Oriol..	 .	 .	 .	 . Port-Bou.
» Francisco Llauradó y Muntané. Prades.
» Joan Cirera.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . Prat de Llobregat.
» Joseph iM4onés .	 .	 .	 .	 .	 .	 . »	 »	 »
» Ramon Roigé y Badia..	 .	 .	 . »	 »	 »
»	Manel Piniella.	 .	 .	 .	 .	 .	 . Prats de Lluçanès.
» Joseph	 Valls, Pbre..	 .	 .	 .	 . »	 »	 »
» Joseph M. 	 Martí .	 .	 .	 .	 .	 . Puigcerdà.
» Pau Font de Rubinat. .	 .	 .	 . Reus.
» Tomàs Jordi.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . »
» Anton Marca..	 .	 .	 .	 .	 .	 . »
» Anton Serra.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . »
» Vicens Vieites P. de Andrade.	 . »
» Francisco Graells Bofill 	 .	 .	 . Ripoll.
» Ramiro Mirapeix Pagès	 .	 .	 . »
» Tomàs Ragner.	 .	 .	 .	 .	 .	 . »
» Jaume Salvans Riera	 .	 .	 .	 . »
» Joan B. Buxó	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . Ripollet.
» Narcís Fuster	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . »
»	 Angel Galofre .	 .	 .	 .	 .	 .	 . Rodonyà.

1 »	 Pau Teixidor	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . »
» Francisco de Paula Bedós.	 .	 . Sabadell.
» Tomàs Bosch .	 .	 .	 .	 .	 .	 . »
» Manel Ribot y Serra.	 .	 .	 .	 . »
» Francisco Sala y Duran.	 .	 .	 . Sampedor.
» Antoni Mas.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . Sant Boy de Lluçanès.
» Miquel Draper.	 .	 .	 .	 .	 .	 . Sant Celoni.
» Ramon Segalés, Pbre.	 .	 .	 .	 . S. Climent de Llobregat.
» Jaume Julià.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . S. Esteve Sasrovires.
» Sebastià	 Andreu .	 .	 .	 .	 .	 . Sant Feliu de Guíxols.
» Agustí Casas.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . »	 »	 »
» Joan	 Casas .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . »	 »	 »
» Rafel	 Patxot	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . »	 »	 »
» Antoni Monés ....... Sant Feliu de Llobregat.
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D. Narcís Poudevila .	 .	 .	 .	 .	 . Sant Hilari Sacalm.
»	 Marcelí Garriga, Pbre..	 .	 .	 . Sant Joan de Cunilles.
» Joan Perich y Valls	 .	 .	 .	 .	 . Sant Joan Despí.
»	Llorenç Pintó.	 .	 .	 .	 .	 .	 . S. Llorenç dels Murunys.
» Joseph Adroher.	 .	 .	 .	 .	 .	 . Sant Pol de Mar.
» Bonaventura Gombau .	 .	 .	 . »	 »	 »
»	 Anton Mir	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . S. Sadurní de Noya.
» Joseph Comas . 	 .	 .	 .	 .	 .	 . S. Vicens de Llevaneres.
»	 Manel Aragó .	.	 .	 .	 .	 .	 .	 . Santa Coloma de Farnés.
» Joaquim Torrent y Martí .	 .	 . »	 »	 »
»	 Esteve Puig, .Pbre.	 .	 .	 .	 .	 . Santa Coloma de Queralt.
» Joan Segura, Pbre.	 .	 .	 .	 .	 . »	 »	 »
» Joan Sitjar Bulsegura	 .	 .	 .	 . Santa Cristina d'Aro.
» Joseph Planas Sadurní, Pbre.	 . Santa Maria de Barberà.
»	Lluís Codina,	 Pbre .	 .	 .	 .	 . Santa Maria de l'Estany.
» Pere Esparó y Sitges.	 .	 .	 .	 . »	 »	 »
» Ramon Llumà, Pbre.	 .	 .	 .	 . Santa Maria de Miralles.
» Joan de Noguer Olivas.	 .	 .	 . Segaró.
» Ramón Anglerill, Pbre.	 .	 .	 . Serrateix.
»	 Francisco Pallerola 	 .	 .	 .	 .	 . Seu d'Urgell.
» Agustí Puyo! y Safont, Pbre . 	 . »	 »
» Marian Vidal y Deó .	 .	 .	 .	 . »	 »
» Lluís de Dalmau y de Querolt. Sitges.
» Joaquim Casas Subirana. .	.	 . Solsona.
» Joan Corominas	 Puig-Arnau y

Montanya.	 .	 .	 .	 .	 .	 . »
»	 Joan Sabat .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . »

Vicens Bosch, Pbre .	 .	 .	 .	 . Talarn.
» Joan Sedó, Pbre	 .	 .	 .	 .	 .	 . Tamarit.
» Angel del Arco y Molinero. Tarragona.
»	 Agustí M. 	 Gibert.	 .	 .	 .	 . »
» Sadurní Ginesta Salas	 .	 .	 .	 . »
» Simon Gramunt y Juer.	 .	 .	 . »
» Emili Morera .	 .	 .	 .	 . »
» Joan Ruiz Porta	 .	 .	 .	 .	 .	 . »
» Joan Torra, Pbre.	 .	 .	 .	 .	 . »
» Joan Cadevall .	 .	 .	 .	 .	 .	 . Tarrassa.
» Angel Sallent y Gotés..	 .	 .	 . »
» Domingo Palet y Barba.	 .	 .	 . »
» Joaquim Vancelis y Vieta . 	 .	 . »
» Joseph Ventalló y Vintró	 .	 .	 . »
» Ramon Nicolau, Pbre .	 .	 .	 . Tàrrega.

E-
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D. Ramon Tasias Bosch.	 .	 . Tàrrega.
» Anton Borràs	 ..	 .	 .	 .	 .	 .	 . Tivisa.
» Fabià Aguadé y Serra	 .	 .	 .	 . »
» Agustí Navinés	 .	 .	 .	 .	 .	 . Tordera.
» Isidro Quintana	 .	 .	 .	 .	 .	 . »
» Albert de Quintana .	 .	 .	 .	 . Tgrroella de Montgrí
» Manel Murtra .	 .	 .	 .	 .	 .	 . »	 »
» Anton Capell de Boneu.	 . Torroja.
» Miquel Bau y Isern .	 .	 .	 .	 . Tortosa.
» Ramon O'Callagan,	 Pbre.	 .	 . »
» Ramon Foguet.	 .	 .	 .	 .	 .	 . »
» Anton	 Kies.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . »
» Francisco Mestre.	 .	 .	 .	 .	 . »
» Agustí Monner.	 .	 .	 .	 .	 .	 . »
» Lluís Frederich Pastor.	 .	 .	 . »
» Ignaci Melé Farré	 .	 .	 .	 .	 . Tossa.
» Jaume Lafarga	 .	 .	 .	 .	 .	 . Tremp.
» Tomàs Mir Carreño.	 .	 .	 .	 . »
» F. Ramon Monrós. .	 .	 .	 .	 . »
» Joseph Prats, Pbre.	 .	 .	 .	 .	 . »
» Francesch Capdevila, Pbre. Vallbona de les Monges.
» Francisco Martí..	 .	 .	 .	 .	 . Vallfogona de Riucorp.
» Pau Pradell de la Serra.	 .	 .	 . Vallgorguina.
» Hermenegild Roca. 	 .	 .	 .	 .	 . Valls.
» Joseph Belau..	 .	 .	 .	 .	 .	 . Vendrell.
» Jaume Ramon.	 .	 .	 .	 .	 .	 . »
» Jaume Serra y Iglesias	 .	 .	 .	 . »
» Jaume Collell, Pbre .	 . Vich.
»	 Martí Genís.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . »
» Joseph Gudiol, Pbre.	 .	 . »
» F.- de P. Masferrer Arquimbau. »
»	 Lluís B. Nadal.	 .	 .	 .	 .	 .	 . »
» Miquel Pagès Camps	 .	 .	 .	 .
» Joseph Serra y Campdelacreu.	 . »
» Antoni Portoles..	 .	 .	 .	 .	 . Viella.
»	 Lluís Alvarez..	 .	 .	 .	 .	 .	 . Vilafranca del Panadès.
». Joseph M. 	 de Fàbregues..	 .	 . »	 »
» Manuel Creus Esther.	 .	 .	 .	 . Vilanova y Geltrú.
» Teodor Creus .	 .	 .	 .	 .	 .	 . »	 »
» Emili	 Castejon	 .	 .	 .	 .	 .	 . Vilanova de Meyà.
» Jaime Arús y Font	 .	 .	 .	 .	 . Vilassar de Mar.
» Joan Cisa Permanyer	 .	 .	 .	 . »
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D. Manel de Chia. . . . . . .	 Vilassar de Mar.
» Francisco Sanglàs . . . . .	 »
» Joseph Piferrer Pintó . . . .	 Vilassar (S. Genís).
» Joan Batalla, Pbre. . . . . . 	 Vimbodí.

REGIONS ESPANYOLES

D. Frederich ¡Muñoz. 	 .	 .	 .	 .	 . Alcántara (Cáceres).
» Antoni Cremades y Bernal	 .	 . Alicant.
» Valeriano S. de Casas Cuenca 	 . Almería.
» Pere Valls Torroella.	 .	 .	 .	 . Baracaldo (Bilbao).
» Conrad Castellví	 .	 .	 .	 .	 .	 . Barbastro.
» Joseph Cardona.	 .	 .	 .	 .	 .	 . Ciutadela de Menorca.
» Francesch J. de	 Despujol y de

Chaves.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . »	 »
» Antoni Tudury Moll.	 .	 .	 .	 . »	 »
» Antoni Aguilar y Cano.	 .	 . Estepa.
» Andreu A. Comenna.	 .	 .	 .	 . Ferro!.
» Sinibald Gutierrez y de Mas . Gandia.
» Francesch Hernandez Sanz	 .	 . Mahó.
» Joan P. Criado Dominguez	 .	 . Madrid.
» Jesús Pando y Valle .	 .	 .	 .	 . »
»	 Lluís Saler y Casajoana. ' 	 .	 '. »
» Antoni Vives Escudero.	 .	 .	 . »

Joseph de Guzman de Padilla.	 . Málaga
» Joseph de Medinilla y de Viver. .	 »
» Pere d'Alcàntara Borràs.	 .	 .	 . Palma de Mallorca
» Bartomeu Ferrà y Perelló.	 .	 . »	 »

Tomàs Forteza.	 .	 .	 .	 .	 .	 . »	 »
»	 Gabriel Llabrés.	 .	 .	 .	 .	 .	 . »	 »
» Bartomeu Muntaner. 	 .	 .	 .	 . .	 »	 »
» Antoni Noguera	 .	 .	 .	 .	 .	 . »	 »
»	 Miquel S. Oliver .	 .	 .	 .	 .	 . »	 »
» Jeroni Rius y Salvà .	 .	 .	 .	 . »	 »
» Pere d'Alcantara Penya.	 .	 . »	 »
»	 J. Lluís Pons	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . »	 »
» Joseph de Ibarra . 	 .	 .	 .	 .	 . »	 »
»	 I-Iermili d'Olóriz . 	 .	 .	 .	 .	 . Pamplona.
» Joseph M. Pereda.	 .	 .	 . Polanco.
» Joaquim Manel Moner.	 .	 .	 . Ribagorza Fonz.
» Antoni Chabret	 .	 .	 .	 .	 .	 . Sagunto.
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D. Antoni Cabrera de las Casas . .
» Lluís de Martorell . .	 .	 .	 .	 .
» Joseph Rodas .	 .	 .	 .	 .	 .	 .
» Joan Bordas	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .
» Joaquim Hazañas y la Rua . .
» Eustasi Oñós Forcada . . . .

» Joaquim Carpi. .	 .	 .	 .	 .	 .
» Teodor Llorente . . . . . .

»•Daniel Vives y Dalmau, Pbre. .
» Frederich Boraibar . . . . .
» Santiago de Guardiola . . . .
» Mariano Pano y de Ruata. . .
» Honorat de Saleta. . . . . .

Santa Creu de las Palmas.
Sta. Isabel (Fernando Poo)
.Segovia.
Sevilla.

»
Tamarite.
Valencia.
Veruela.
Vitoria.

Zaragoza.

ESTRANGER

	D. Ànton Adami . . .	 . . . .

	

a Esteve Bolasco. .	 .	 .	 .	 .	 .
» Joseph Frank........
» Miquel Pretti Bruno. . . . .
» Miquel Ugo. .	 .	 .	 .	 .	 .	 .

	

» Joan Vitteli Simon.. 	 .	 .	 .	 .
» Demetrius Cambouroglos. . .
» Espiridió P. Lambrós . . . .

	

» Nicolàs G. Politis.	 .	 .	 .	 .	 .

	

» Felip Bursberger .	 .	 .	 .	 .	 .

	

» Alexandre Vezian. .	 . .	 .	 .
» Antoni NI.° Gomez Restrepo . .
» Carles E. Fay .	 .	 .	 .	 .	 .	 .
» Joaquim Torroja . . . . . .
» Xavier Mañé. .	 .	 .	 .	 .	 .	 .

	

» Antoni de P. Aleu. .	 .	 .	 .	 .
» Pere Piqueras .	 .	 .	 .	 .	 .	 .

Director de La Papallona . . . .
D. Eduard 1-larlé .	 .	 .	 .	 .	 .	 .

	

Enrich Sanjust. .	 .	 .	 .	 .	 .
» Joseph Nicotra Randazzo . . .
» Francisco Chomel. . . . . .

	

» Joan Fastenrath .	 .	 .	 .	 .	 .

	

» Miquel Torroella.	 .	 .	 .	 .	 .
» Joseph Lleó Pagano. . . . .

Alguer (Cerdenya).
»	 »

Atenes.

A ve rs.
Besançon.
Bogotá (Colombia).
Boston (E. U.)

Boun (Alemanya).
Buenos Aires.

Burdeus.
Cagliari (Italia).
Catania (Sicilia).
Chève (Suiça).
Colonia (Alemanya).

Fitó (França-Pireneus).
Florencia.
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D.	 Pio Rajna..	 .	 .	 .	 .	 .	 . .	 Florencia.
» Alfons Sabadell Ferrando . 	 . .	 Gernbloux (Bèlgica).
» Alexandre Diel.	 .	 .	 .	 .	 . .	 Ginebra (Suiça).
»	 L.	 Hastlè.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . .	 Grument (Baden).
» Alfred Morel-Fatio	 .	 .	 .	 . .	 Lemoire.
» Francisco Pla y Gasch .	 .	 . .	 Les Escaldes.
» F. J. Teixeira Bastos.	 .	 .	 . .	 Lisboa.
» Teòfil Braga.	 .	 .	 . .	 »
»	 J. de Silva	 .	 .	 .	 . .	 »
» Victorià Codina Lànglin..	 . .	 Londres.
» Eduard de Toda .	 .	 .	 .	 . .	 »

Sr. Comte de Saint-Saud.	 .	 .	 . .	 La	 Roche-Chalais (Dor-
dogne).

D.	 Frederich Wullff. 	 .	 .	 .	 . .	 Lund (Suecia).
»	 Enrich Fortquet .	 .	 .	 .	 . .	 Lux.
»	 Enrich Lafount..	 .	 .	 .	 . .	 »
»	 Lleó Rérolle.	 .	 .	 .	 .	 .	 . .	 Lyon.

Lluís Rérolle	 .	 .	 .	 .	 .	 . .	 »
» Joan Gandulla Luque	 .	 .	 . .	 Manila.
» Enrich Torres. 	 .	 .	 .	 .	 . .	 »
» Víctor Lietaud.	 .	 .	 .	 .	 . .	 Marsella.
»	 P. E. Guarnerio	 .	 .	 .	 .	 . .	 Milan.
» Joseph M. 	 Oribe.	 .	 .	 .	 . .	 Montevideo.
» Víctor Aragon.	 .	 .	 .	 .	 . .	 Montpeller.
» Domingo Jaccarino .	 .	 .	 . .	 Nàpols.
»	 A. Cros	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . .	 Narbonne.
» Felip G. Cusachs.	 .	 .	 .	 . .	 Nova York.
» Artur Cuyàs.	 .	 .	 .	 .	 .	 . .	 »
» Guillem d'Areny .	 .	 .	 .	 . .	Ordino (Andorra).
»	 Carles Batsch .	 .	 .	 .	 .	 . .	 Osteim-Rhongebirge (Ale-

manya).
» Claudi Anselme Barrau.	 .	 . .	 París.
» Demetrius Bikelas.	 .	 .	 .	 . .	 »
» E. Contamine de Latour . 	 . .	 »
» Joseph Cusachs. 	 .	 .	 .	 .	 . .	 »
» Just Garcia Vilamala.	 .	 .	 . .	 »
»	 Carles Gibert	 .	 .	 .	 .	 .	 . .	 »
» Pau Guim Riu.	 ..	 .	 .	 .	 . .	 »
»	 E. A. Martel. 	 .	 .	 .	 .	 .	 . .	 »
»	 Lluís Pireste.	 .	 .	 .	 .	 .	 . .	 »

Ferràn Prudent.	 .	 .	 .	 .	 . .	 »
» Jdrgen de Reedtz. 	 .	 .	 .	 . .	 »



D. Lluís Form.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . Pforzeim (Alemanya).
»	 Fritz Kunz.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . »	 »
» Justí Pepratx	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . Perpinyà.
»	Pere Vidal	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . »
» August Macheiro Diaz y Guime-

raes.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . Porto (Portugal)
» Joaquim Teixeira de Macedo. 	 . »	 »
» Joseph Trajano Mera. 	 .	 .	 .	 . Quito (Ecuador).
» Otto Denk	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . -	 Ratisbone (Bayern).
» Emilio de Barros. 	 .	 .	 .	 .	 . Rio Janeiro.
» Antoni Fabrés.	 .	 .	 .	 .	 .	 . Roma.
» Leopold	 Roca.	 .	 .	 .	 .	 .	 . »
»	 Enrich Serra..	 .	 .	 .	 .	 .	 . »
» Frederich Halbherr .	 .	 .	 .	 . Rovereto (Tirol).
» Epaminondas Stamatindes. 	 .	 . Samos (Turquia asiàtica).
» Joan C. Cebrian	 .	 .	 .	 .	 .	 . St. Francisco de California.
» Eusebi Molera.	 .	 .	 .	 .	 .	 . »	 »	 »
»	 Albert Daval.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . Saint-Germain Llumbron.
» Otoniel Pacheco	 .	 .	 .	 .	 .	 . San José (Costa Rica).
» Domingo	 Rivas	 .	 .	 .	 .	 .	 . »	 »	 _	 »
»	 Pere	 Baró	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . S. Julià de Loria (Andorra)
» Cleon Rangabe.	 .	 .	 .	 .	 .	 . Sant Petersburg.
» Francisco Pozo.	 .	 .	 .	 .	 .	 . San	 Salvador	 (Amèrica

Central).
» Albert Salsas	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . Thuir (França).
» F.	 Garrigon	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . Toulouse.
» Joseph	 Lluch de	 Díaz.	 .	 .	 . »
» Lieonard	 Ricciardi	 .	 .	 .	 .	 . Turin.
» Eduard Millàs, Pbre.	 .	 .	 .	 . Valparaíso.
» Constantí Christomanos.	 .	 .	 . Viena.

Sr. Comte de Lubavoski. 	 .	 .	 .	 . Viezma (Russia).

Oficial de Secretaria . . . . . .	 D. Pere Company y Fages.
Conserje .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 D. Pere Pach.
Recaudador. . . . . . . . .	 D. Joseph Pach.
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CRONICA DEL CENTRE

FEBRER DE 1901

SESSIONS OFICIALS

SESStó INAUGURAL —Va tenir lloch enguany el dia 8, ab el
concurs de representants de la Lliga de Catalunya, Ateneo Barce-
lonés, Societat Arqueològica y altres corporacions y de nombrós
aplech d'associats. Els lectors podran apreciar la valua dels dos
treballs llegits, perquè van insertats en aquest nombre del BUT-

LLETÍ. Tant la memoria del senyor Secretari, D. Rossendo Serra,
com el notable discurs del senyor President, D. Ramon Picó y
Campamar, foren atentament escoltats y molt aplaudits.

SESSIONS PREPARATORIES. —EI dia 15 va, celebrar-se la sessió
preparatoria de l'excursió a la Torra Pallaresa, Sant Geroni de la
Murtra, La Conreria y Montalegre.

El dia 22 els nostres associats se posaren d'acord pera fer una
visita al temple de la Sagrada Familia.

CONFERENCIES Y LECTURES

L'estudiós consoci Sr. Josep Bernard y Durand ha començat
aquest mes una serie d'interessants conferencies sobre la litera-

lun ra catalana en lo sigle XIX.
La primera va tenir lloch el dia 15, y en ella'l disertant va

començar exposant la necessitat que hi ha d'estudiar la literatura
dels pobles, per la qual se coneixen els seus caràcters fisiològichs
y climatològichs, refermant ses afirmacions sobre'1 poble català
en aquesta materia, ab l'apoy d'eminents escriptors, entre ells
el doctor Letarnendi. El Sr. Bernard, com a guia del seu treball,
va analisar-lo ab els següents fets socials: Etnologia.—Unifor

-misme.—Influencia determinant. Les dugues grans èpoques en

que's pot dividir el present siglo: de t8o8 a 1859 y del 59 al 1900,

y aquest darrer el subdividí en altres desde 1859 fins a les Bases
de Manresa, y desde aquestes fins al Igoo. Sobre aquestes Jugues
èpoques exposà'ls elements que estudiaria, tots els que han in-

fluit directament sobre la nostra literatura, ab ses diverses mani-
festacions, presentant una conciençuda classificació que pot ser-



vir de norma pera estudis superiors, y acabà sa primera confe-

rencia estudiant el renaixement literari y polítich, dedicant, a
('ensems, sentides frases a les cançons populars.

El Sr. Bernard sigué calurosament aplaudit y felicitat a ('aca-

bar son treball.
El dia a2, en la segona conferencia va tractar de l'influencia

de Castella en el caràcter català abans de Felip IV, fent un detin-

gut estudi dels regnats de Carles 1, Felip 11 y Felip 1I1, pera de-

terminar els elements que intervingueren en la modificació de
nostre caràcter. —Política econòmica de Castella seguida després
del descobriment de les Amèriques. — Absorció. — Empobriment
de la nació espanyola. — Emigració y Creuament de races a Cata-

lunya. — Decadencia catalana. — Causes que originaren la deca-
dencia de la literatura catalana y produiren l'època d'or de la

literatura castellana.
Acabada la sessió, el conferenciant va esser justament aplaudit.

JANER, 25. —Tant curta hagué d'esser la Noticia donada en la
Crònica del Centre del nombre passat en lo referent als descobri-
ments arqueològichs del Masnou que creyem molt del cas do-
nar-ne ara una més acabada idea. El treball de mossèn Norbert
Font y Sagué llegit en la mateixa vetlla ja pogueren llegir-lo'Is
habituals lectors en el nombre del BVTLLETí corresponent a Fe-
brer, en el qual s'insertà.

El Sr. Serra va donar compte de l'excursió particular feta a
Ocata en companyia de D. Cristòfol Fraginals y de D. Eugeni de
Vaudray, explicant la causa de les importants troballes fetes en
la proprietat de Mr. Th. Morrisson, persona molt instruida y
que malgrat sa nacionalitat inglesa demostra un interès grandís-
sim per Catalunya, fixant sa residencia al Masnou, tenint un
professor de català per ell y la familia y fent gastos quantiosos
pera les excavacions y deguda conservació dels objectes trobats,
en qual tasca s'há de fer constar ab agrahiment la part activa
que hi va pendre'I delegat D. Grau Coll.

Una vaga idea's tenia de que en aquell lloch hi havia quel-
com d'antich, quedant comprovat al remoure '1 terrer; y si bé
primerament nos va donar importancia a unes parets que ana-
ven posant-se al descobert y que's varen destruir, a ('aparèixer
algun fragment de mosaich es va disposar la forma en que devien
Continuar les investigacions.

L'èxit més gran anava coronant els esforços y dispendis, y
ben aviat tota la prempsa's feia eco de la nova.
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El CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA, veyent ]'importan
cia de l'aconteixement, va disposar una visita, encarregant desse-
guida al reputat arqueòleg y delegat a Mataró D. Joseph M.' Pe-
llicer de Dou y Pagès la redacció de la corresponent memoria
pera quan l'estat de lo descobert permetés formar-ne clar con-
cepte. Alguns diaris y revistes no han tingut espera y han inser-
tat articles que per ara no poden esser més que inventaris de lo
trobat y hipòtesis més o menys ben fonamentades.

Va explicar detalladament els dubtes que s'ofereixen respecte
a l'origen, a lo que poden representar y a l'època de desaparició
dels edificis que's van descobrint y que's resumeixen així:

¿Són d'origen romà o visigòtich? ¿Es tracia d'una mansió pera
l'allotjament de prínceps y persones d'alta alcurnia en son pas

-satge per les vies a ('anar d'una banda a l'altra de l'imperi? ¿Els
restos d'edificis y obres corresponen a un núcleu de població, o
a una villa d'un potentat o a una hisenda important? Si sa des-
trucció és deguda a les violencies de la guerra, com tot sembla
indicar-ho, ¿quan va tenir lloch: a la mor! de Gesala}-ch, en una
incursió dels normands després del 86o, o en 986 per les hosts
ácapdillades per Almansor?

Després d'enumerar y estudiar els diferents objectes trobats
fins a la data, els fets històrichs y tradicions que semblen rela-
cionar-s'hi y de descriure la villa y l'hisenda romanes y gregues,
decantant-se a creure que allí hi havia hagut una gran hisenda,
va dir que, segons parer de] Sr. Pellicer, es tracta d'un monu-
ment visigòtich no pas anterior al sigle V de l'època cristiana, y
que això feya precisament que tingués més interés que si fos d'en
temps de la dominació romana, de la que n'han quedat tants
vestigis com pochs de la visigòtica, malgrat y esser Catalunya
allí aon primer es varen establir, y per lo tant aon es va sentir
més sa influencia. A més, el caràcter dels mosaichs ab la creu
bisantina (que altres interpreten com a motiu ornamental) cona
la de les monedes gòtiques, les monedes del Baix - Imperi troba-

des en els enterraments, les pintures, el pentinat d'una estatua

feta a troços, els fragments de pintura, etc., confirmen aquella
asseveració, y, per altra part, no s'ha trobat res que provi pertà-
nyer a l'època pagana.
' Va acabar esperant que'Is nous descobriments donaran com-
plerta llum respecte a les troballes arqueològiques d'Ocata (pro-
bablement les més interessants pera Catalunya que s'hagin estu-

diat en el sigle passat)y que fins allavores serà aventurat tot quan
se digui.
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EXCURSIONS

ExcuEsló A TARRAGONA.—EIS dies 2 y 3 els empleà'I CENTRE

EXCURSIONISTA en una de les més aprofitades excursions. El pri-

mer dia foren visitats els monuments de la ciutat; I'endemà's

féu una excursió a l'aqüeducte romà. El soci D. Bonaventura
Conyll quedà encarregat d'escriure la memoria, que no trigarà a
veure la llum en el BUTLLETÍ; per aixb avuy no farem sinó posar

els noms dels que hi anaren, que foren els Srs. Baster, Codina,
Conyll, Fraginais, Gaza, Flos, Carsi, Lambelet (delegat a Brad-

ford, Inglaterra), Massó Torrents, Serra, Soler y Palet, Nadal,

Pedrerol, Rocal y Teli y Lafont.
Tots ells foren obsequiats de la manera més cordial y acom-

panyats pels socis delegats Srs. Gibert, Ruiz y Porta y Ginestà y

també pels Srs. Ricomà, Carbó, Lloret, Delclòs y altres, tots els
quals senten amor a la causa catalana y simpatisen ab l'obra del

CENTRE EXCURSIONISTA. Men tres s'espera .donar noticia circumstan-

ciada de l'excursió, enviem a tots els companys tarragonins les

gracies més expressives per les atencions que dispensaren als so-
cis del CENTRE,

EXCURSIÓ A MQNTALEGRE. — EI diumenge dia 17 va veri fi car-se
la projectada excursió a Montalegre, modificada en lo tocant a
la visita a la Torta Pallaresa a causa de dificultats que's presen-
taren a última hora.

Sortiren a dos quarts de dèu del matí, en el tranvia de Bada-
lona, els socis Srs. Bonet y Valer¡, arribant a dita ciutat a un
quart d'una. Per la riera que dóna a l'entrada de la població
s'encaminaren a San Geroni de la Murtra, a qual monastir arri-
baren als tres quarts d'hora, remontant la dita riera ab una marxa
un xic forçada esperonada pel rigorós fred que's feya sentir. Allí
se detingueren pera examinar el bonich claustre y runes de lo
que fou iglesia, no poguent visitar el resto de l'edifici per no tro-
bar-se allí l'actual posseidor del monastir. D'allí anaren a La
Conreria passant pel típich barri del Canet y seguint després
camps a travers montanya amunt fins arribar a la carena, desde
aon se gosa d'un dilatat panorama sobre'I pla de Barcelona a un
cantó y el Vallès y Marina a l'altre, ovirant-se al peu el grandiós
monastir de Montalegre y més al fons el poble de Tiana. A la
una arribaren a La Conreria, aon se dinà. Tot seguit s'empren

-gué'l camí del monastir acompanyats per dos dels frares que
actualment l'habiten, que's prestaren ab molta amabilitat a do-
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tsar totes les facilitats pera poguer-lo visitar detingudament. Mal-
grat l'estat de desori produit per les obres de reconstrucció que
s'estan fent, poguérem admirar el grandiós claustre doble ab son
poètich cementiri y les demés dependencies del monastir, essent
digne d'esment la reedificació de I'espayosa iglesia. Fins el mes
d'Abril no quedaran acabades les obres; aleshores quedarà esta-
blerta la clausura, no essent permesa l'entrada a les dònes, per
lo qual extramurs del monastir s'està construint una capelleta, a
la que podran assistir abdós sexes. Devallàrem a la riera, que
també dóna a Badalona, si bé a la part oposada a la que haviem
pres el matí, y, agafant el tranvia en eixa ciutat, arribàretn a
Barcelona a les sis del vespre.

Se varen treure per l'infrascrit varies fotografies. —A. VALE!.!.

VISITA AL TEMPLE DE LA SAGRADA FAMILIA. —Una nombrosís-
sima comissió del CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA, com-
posta de 50 0 6o socis, ,-isità'l dia 24 el temple en construcció de
la Sagrada Familia. Acompanyats del genial arquitecte senyor
Gaudí, autor del projecte y director de les obres, van recórrer
tota l'actual edificació, admirant desde diferents punts de avista
les admirables belleses artístiques que s'hi van acumulant, els
tallers dels esculptors, la galeria fotogràfica y l'estudi del di-
rector.

El Sr. Gaudí, valent-se de son talent, de sa erudició artística,
de la galanura de sa frase y de sa poderosa fantasia, féu veure als
excursionistes lo que serà aquella grandiosa obra, al mateix temps
que donà una veritable conferencia explicant y comparant els
principals monuments de l'arquitectura religiosa.

Quatre hores durà aquesta excursió- conferencia, y a tot-hom
Ii semblà curta: tanta era la satisfacció y gust ab que's visitava
aquella obra excepcional y s'escoltava al distingit arquitecte
català.

Lo CEN T RE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA sols se declara respon-
sable de lo contingut en la Secció O/icial del seu BUTLLETf, deixant
íntegra als respectius autors la responsabilitat dels treballs firmats.

Barcelona.—Tip. CAvenÇ: Ronda de ('Universitat, 2o.—Telefon 115
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